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 יה

 1.( ר טא

 יי

 14 7 א א רב א ט : יט ר

 טרָאװרָאפ

 -כרוד ,טָאה -- ,שטיוװעיורב-שטנָאב טלייצרעד -- ,נינעל שטיליא רימידאּלוו
 -ערעטניא ארא'ס, :טגָאועג ,נעגנולמאז-רָאלקלָאפ עשיסור עקיניײא קידנקוק
 לאירעטאמ נקיזָאד מענופ טנורג נפא כָאד טלָאװ עמ .,,לאירעטאמ רעטנאס
 נוא געגנונעפָאה יד נגעוו גנושרָאפסיױא עטנּכיײצעגסיוא נא נבַײרשנָא טנָאקעג
 ,"קלָאפ מענופ נעגנוטראוורעד

 נופ טרעװ-שינעטנעקרעד גסיורג מעד נַײא טלעטש גנוגָאזסיורא סנינעל
 נופ טלהנעגנאגראפ עכעלטכישעג יד נענרעלרעד מאב גנופאש-סקלָאפ רעד
 עסיוהג יד ,רעגייטשנבעל רענעגנאגראפ רעד .נסאמ-סקלָאפ עטיירּב יד
 נוא טעברא ,טיונ ,נדיירפ-נסאמ נוא נדייל-נסאמ עריא טימ טַײקכעלגעטנָאט
 -דנימ רעד ניא גנולגיּפשּפַא עטסלופ נוא עטסעב רעייז נענופעג נבָאה פמאק
 -סקלָאפ מענופ גנופאש רעד ניא ,נטכיש-סקלָאפ עטיירב יד נופ גנופאש רעכעל
 יד טימ גדנובראפ נוא טפינקראפ ,טלצרָאװעגנַײא נעװעג זיא סָאװ ,שטנעמ
 נעמיורט ענַײז טימ ,קלָאפ מענופ נעגנובערטש יד טימ ,נסערעטניא-סקלָאּפ
 : ,געגנונעּפָאה גנוא

 נלא נענאטשאב זיא רעפעש-סקלָאפ עטכע עקיזָאד יד נופ טפארק יד
 ,נסאמ-סקלָאפ עטסטיײרב יד נופ נְבעל נטימ טבעלעג נבָאה ייז סָאװ ,מעד

 טימ ,מיטש רעייז טימ נעגנוזעג נוא מעטָא רעייז טימ טמעטָאעג נבָאה ייז

 געװעג קידנעטש נענַײז עכלעוו ,סעקינשאּפערָאה נענָאילימ נופ מיטש רעד
 .נבעל נופ רעיוב עטכע יד ,עסעמע יד

 -אמ עלא טפאשאב עכלעוו ,טפארק א ויולב טשינ זיא קלָאּפ סָאד;
 רעבַײרש רעשיראטעלָארּפ רעסַיורג רעד נבירשעג טָאה -- ,נטרעװ עלעירעט
 -סַײג נופ לאווק רעראבּפעשסיומוא רעקיצניײא רעד זיא סע - ,יקרָאג מיסקאמ
 עטמוקלופראפ-שירעלטסניק עלעה נוא עפיט נטסרעמא יד, ."נטרעו עקיט
 נפאשאב בנענַײז -- ,טרָא רעדנא נא ניא יקרָאג טבַײרש -- ,נדלעה נופ נּפיט

51 



 טריי אי א יי יי יג : עא 1 0 יריד טש* אט א }רשע 2

 עי א א 1 : " } יי : : * 2

 א -סטעברא מענופ גנופאש רעכעלדנימ רעד כרוד ,רָאלקלָאפ נכרוד נרָאװעג
 ,"קלָאפ

 ץ - ,רָאלקלָאפ נכלר גַײז נפאשעג טָאה קלָאפ-סטעברא עשידִַי סָאד כיוא

 6 רעכעלטכישעג גַײז גופ נּפאטע ענעדיישראפ טלגיּפשענּפָא טָאה רעכלעוו

 -ָאװער ,עביל ,רעגײטש-עכַאּפשימ ,דניק מענופ נבעל סָאד :טַײהנעגנאגראפ
 בגעק נעגנוטערטסיורא עפראש ,נעגנוריסאּפ עשירָאטסיה ,פמאק גרענָאיצולל

 ענעדיישראפ ניא -נבעל נופ רעבראדראפ עשיקאמורפ נוא עשיריווג יד
 טצירקראפ קידריװקרעמ צלא סָאד זיא נעמרָאפ נוא נערנאשז עקיטראליפ
 זיא לברעד .שטנעמ-נסאמ נלופטנאלאט נכרוד ,רעפעש-סקלָאפ כרוד נרָאװעג
 ילס ,נעװעג טפראדאב טָאה גנופאש-סקלָאפ עקיזָאד יד זא ,נקרעמאב וצ
 נעַײרפאב כיז נוא געװ א כיז נגָאלשכרוד ,ליטס ניא ַײס נוא טלאהניא ניא
 סָאװ ,בעגנוױשנָא עכעלרעגריבנילק נוא עכעלרעגריב עקידנשרעה יד נופ

 -קלָאפ ענעדיישראפ ניא קורדסיוא :סיװעג א נענופעג נפיוא רעייז פא גבָאה
 .נעמרָאפ-רָאל

 -אווצ מעניימעגלא מעד ּפָא טלגיּפש סָאװ ,גנולמאז רעקיזָאד רעד ניא
 ,נעז וצ ניוש ןיא ,גנופאש-רָאלקלָאּפ רעשידִיי רערעטלע רעד נופ לעטשנעמ
 -ראפ א נעמונראפ טָאה נטכיש "עשיטאבעלאב , יד נופ רָאלקלָאפ רעד זא
 עילָאר עקידנריפ יד נעװ ,טַײצ רעד ניא ,טיֵא קידנטַײדאבמוא קיסעמסינטלעה
 .נסאמ עטקירדרעטנוא נוא עמערָא יד נופ דיל-סקלָאפ עטכע יד טליּפשעג טָאה
 -יל יד נפאשעג ,נרָאצ נוא דייל רעייז דיל ניא טקירדעגסיוא נבָאה נטאמ-סקלָאפ יד
 רעַיײז נסָאגעגסיױא נוא ,נאמָאר-סקלָאפ נוויטקעלָאק גטכע נא ,רעדיל-עביל עשיר
 גרענָאיצײלָאװער נופ נטַײצ יד ניא ,רעקירדרעטנוא יד ֹוצ סאה נקידנענערב
 געגנזאב נביױלג-סקלָאפ נשיטסימיטּפָא ליפיוא טימ ייז נבָאה זיורבפוא
 רעשיראטעלָארּפ רעד ראפ נטכאלש נוא נטַײרטש יד רעדיל ריש א נָא ניא
 --נעגנוטכיד עשיּפע ,רעדיל עשידאלאב ,קיריל ,רעדיל עשיטסירָאמוה ,גנויירפאב
 בײז ניא קלָאפ מעד טנידעג שירעטסַײמ נבָאה נעמרָאפ נוא נערנאשז עלא
 בוא עביל נופ טלעװ א ראפ ,קילג כעלשטנעמ ראפ פמאק נסיווג
 ,ריירפ

 עסיורג א סאהעג נָא קידנעטש נופ טָאה גנופאש-סקלָאפ עקיזָאד יד
 . גגָארטעגנַײרא ,רוטארעטיל רעשידיי רעד נופ גנולקיוטנא רעד פא גנוקריוו

 .טַײקטכע עשיטסילאער נוא טַײקיטּפאז עשיקלָאפ עטנוזעג רוטארעטיל רעד ניא

 ֿבא עלעדנעמ רוטארעטיל .רעשיסטאלק רעשידַיי רעד נופ רעגיילטנורג יד

 נגיוצאב טפאשביל נוא נַײזטסּוװאב אזא טימ כָאד נבָאה מעכיילא-מעלָאש

 ראפ נלאװק-טּפיוה יד נופ רענייא נרָאװעג זיא סָאװ ,נפאש-סקלָאפ מוצ כיז

 .ליטס-גנופאש מענעגיײא רעייז נופ גנודליבסיוא רעד !

 סרעדנוזאב כיז נבָאה שטנעמ-סקלָאפ מענופ נטפערק עשירעפעש יד

 . -ילָאװער-רעבאיטקָא רעשיטסילאיצָאס רעסיורג רעד כָאנ טקעלּפטנא קראטש
 עסיורג יד מַארטש נשירעפעש-רוטלוק מעניא נגיוצעגנַײרא טָאה עכלעוו ,עיצ
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 א א א אט יי יא 1 א טא רשעי יי עט טעערע,ש שש אש רשע א
 6 א רק וו :

 דנאלנטאר מעניא זדנוא אב .דנאבראפנטאר מענופ נסאמ-סקלָאפ עטללרפאב =
 סָאד טגניזאב סָאװ ,גנופאש-סקלָאפ יד טילבעגרעדנאנאפ קיטכעמ כיז טָאה
 -לָאב יד טגניאב ,רעקלעפ עטַײרפאב יד נופ נבעל עכעלקילג עכעליירפ
 רעטנוא רוטלוק נוא טפאשטריוו רעד נופ נטיבעג עלא ניא נגיז עשיטסיוועש
 .ניל אט ס רעװאכ מעד רעקלעפ יד נופ רעריפ גסיורג מענופ גנוריפנָא רעד

 רעד טַײקמאזקרעמפוא כאס א ּפָא נביג טכאמנטאר יד נוא ייטראּפ יד
 עלא ניא טילבעצ ראברעדנּוװ גוא נסקאוועצ כיז טָאה סָאװ ,גנופאש-סקלָאפ

 2 א טבע =

 יא

 -ָאס נסיורג מוצ טפאשביל טימ נוא גנורעטסַײגאב טימ לופ זיא סָאװ ,רָאל
 מענופ רעיוב נוא רעפעשאב נסיורג מוצ טפאשביל ,דנאלמייה נשיטסילאיצ -

 .גיִלֶאטס רעװאכ מעד -- נבעל נשיטסילאיצַאס נּכעלקילג
 עיניל-עשורעי עשירעפעש יד טיצ דיל-סקלָאּפ עשידִיי עשיטעװָאס יד

 ניא טלמאזעגנָא טָאה קלָאפ סָאד  סָאװ ,נרעטסומ-רנאשז עטסעב יד נופ
 גוא טרָאװ מעַײנ נטימ נדנובראפ קיטַײצנײא זיא נוא ,סעריוד נופ כעשעמ
 א יװ טגָאלש סָאװ ,טַײקיטַײצטנַײה רעשיטעװָאס רעשידִיי רעד נופ דיירעג

 -כעלקריװ רעשיטסילאיצַאס רעד נופ נבראפ עלא טימ טזיױוב נוא לאווק = |
 -סיװעשלָאב רעד ראפ גנורעטסַײגאב יד ,דיירפ-סקלָאפ ענעסָאגעצ יד .טַײק = |
 רעד זיא סָאד --נילאטס נוא נינעל נופ כאז רעד ראפ ,יײטראפ רעשיט = -

 נופ כױא נוא לאלכיב גנופאש-סקלָאפ רעשיטעװָאס רעד נופ נכייצ-טּפיוה
 ריא ניא טפראשראפ לאיצָאס יװא יז זיא ראפרעד נוא ,רעשידִיי רעד
 .טַײקטלצרָאװראפ-סנבעל נוא טַײקטערקנָאק רעשירעגייטש

 טעברא רעשיטריװלַאק רעד נגעו טגניז נוא טעטכיד ,טפאש קלָאּפ סָאד
 נגעװ ,רעגײטשנבעל נשלטעטש נוא נשיטָאטש נגעװ ,שינעמױקסיוא נוא
 נגעװ ,יימרא רעטיור רעלופמור רעד נגעוו ,גירקרעגריב נגעוו ,נאשזדיבָאריב
 .נילאטס רעוואכ מעד רעקלעפ עלא נופ רעריפ נטבילאב מעד נגעוו ,נװָאריק
 -סקלָאפ רעשידיי רעשיטעװָאס רעַײנ רעד נופ קיטאמעט עטגַײװצראפ יד

 רעשיװָאנאכאטס רעד נגעװ ,רעילפ עשיטקרא יד נגעװ רעדיל טגָאמראפ דיל = |
 -ָאס רעד נופ עביל רעַײנ רעד נגעוו ,קירבאפ רעד פא נוא דלעפ ניא טעברא = -

 עזעיגילעריטנא ,רעדיל-גיו ,רעדיל-רעדניק טגָאמראפ יז ;טנגי רעשיטעװ = -
 .צושדנאל נגעוװ רעדיל נוא רעדיל עשיטסישאפיטנא ,רעדיל

 צלא פא -רעגײײטשנבעל מענופ מיטָארּפ נוא נעגנוניײשרעד עשיטילָאּפ :
 ּפִא כיז טפור יז ,דיל-סקלָאפ עשיטעװָאס עשידיי רעזדנוא ּפָא כיז טפור :

 ליומ גטימ ,מינײקז נוא ערעטלע ,טנגוי ,רעדניק נופ צראה נוא ליומ נטימ =
 נופ רעפעש ענעבעגעגרעביא נײלא נעֶנַײז סָאװ ,עלא יד נופ צראה נוא = -
 -לטימוא טימ טרָא נפא ךלאב ָאד טָא ּפָא כיז נפור נוא קילג-סנבעל רעײז = }

 עטפעהאב-כעלרעדירב יד בנופ נטנגעג עלאנָאיצאנ עלא ניא ,נקילבוּפער ,
 כא נבָאה נסאמ-טקלָאפ עשידִיי יד .דנאבראפנטאר מענופ נטפאשרעקלעפ = -

 לײטנָא מעד סיוא טקירד סָאװ ,רָאלקלָאפ .נשיטעװַאס נכַײר א נפאשעג = -

 -קלָאפ א ,דנאל מענופ יובפוא נשיטסילאיצַאס מעניא קלָאפ נשידיי מענופ 0
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 יי יא יי יי יש יי יב" ר "הא

 / רענעגיײא-קידירפ ניא נֹוא טאט ניא נטלצרָאװראפ ,זרעפ נשיטעַאּפ נראב

 .גנוראפרעד סנבעל
 6 . סיוטש נרעדנוזאב א ננעגעג טָאה עיצוטיטסנָאק עשינילאטס עסיורג יד

 רעטרעדנוה .גנופאש-רָאלקלָאפ רעשידיי רעשיטעװָאס רעד נופ מָארטש מעד
 ,דיירפ ראפ נעגנוזעצ כיז נבָאה עקידנטעברא נוא סעקינטריװלַאק ,רעטעברא
 גכרוד געגנוזעגסיוא ,עמָאשענ רעד טימ נוא צראה נטימ נעגנוזעצ כיז
 ,נשטנעמ נשיטסילאיצָאס נטַײרפאב מענופ זיורב-נליפעג מעד טרָאװ-סקלָאפ
 טלאה דנאל רעודנוא נופ רעדור מעד, לַײװ ,קילג טימ טנרָאװאב זיא סָאװ
 .רעטכיד-סקלָאפ רעד טגניז סע יו ,"טנאה ניא רעכיז נילאטס

 רעקיזָאד רעד נופ גנוקיטסעפראפ יד ,נסאמ יד טימ גנודניבראפ יד,
 טָא -נסאמ יד נֹופ מיטש רעד ֹוצ כיז נרעהוצוצ טַײקטיײרג יד ,גנודניבראפ
 -סיװעשלָאב רעדנופ טַײקראבגיזאבמוא יד נוא טפארק יד זיא סע סָאװ ניא

 .(נילאטס) "גנוריפנָא רעשיט
 עטרעטסַײגאב יד ניא סיױא כיוא כיז טקירד גנודניבראפ עקיזָאד יד

 ,רעפעשיסקלָאפ נוא רעגניז-סקלָאפ עשיטעוװָאס עשידִיי יד נופ נעמיטש
 -רעדירב עלא נופ גנופאש רעד ניא גנופאש רעיײז נַײרא נטכעלפ עכלעוו
 ,דנאלמייה נשיטסילאיצַאס נסיורג מענופ רעקלעפ עטקינייראפ-כעל

 ;נלייש-טנורג ייװצ נופ טייטשאב רעדיל-סקלָאפ נופ גנולמאז עקיזָאד- יד
 ניא קידנעמענ .דיל-סקלָאפ עשיטעװָאס יד נוא רָאלקלָאפ רערעטלע רעד
 ערעדנוזאב טיול דיל-סקלָאפ יד נריציפיסאלק וצ יונעג טַײקירעװש יד טכא
 -עגסיוא גנולמאז עקיזָאד יד זיא ,נערנאשז נוא סעמעט ענעכָארּפשעגסױא
 ,כרוד טריפ סָאװ ,פיצנירּפ נטריניבמָאק-כעלגנידאב א טױל נעיוב וצ נעמוק
 -ראפ נשיװצ עיניל עשיטאמעט עקידכערעעל א ,כיז טזָאל'ס לכיו פא
 ניא רעדייס נשיגָאלָאנָארכ :סיװעג א ברעד קידנלעטשנַײא ,רעדיל ענעדייש
 .עמעט רעדעי נופ נעמאר יד

 רעד כָאנ נריּפשוצכָאנ טַײקכעלגעמ א נבעג נָאק יובעג רעקיזָאד רעד
 ,דיל-סקלָאפ רעד ניא עיניל רעשיטאמעט רעד נופ סקּוװנָא נוא גנולקיווטנא
 לפיו פא ,ליפיוזא פא נעגנורילעדָאמ-נטנאיראו נוא נעגנולדנאוומוא יד כָאנ
 .נדעדנא נכָאנ רענייא ,טרירטנעצנַאק נבעגעג ָאד נרעװ נטנאיראוו עקיזָאד יד
 עליפא נוא עמעט יד נסַײרעביא נעמוקעגסיוא כָאד זיא נלאפ עסיוועג ניא רעבָא
 נכעלטַײהניײא מעד נטיהראפ וצ יידכיב ,נלייט ענעדיישראפ ניא ייז גכעג ,נטנא;ראוו
 סעמעט ערעדנא טימ עמעט עקיזָאד יד טדניב סָאװ ,רעטקאראכ נלאיצָאס
 נעמוקעגסיוא ,רעגײטשא ,זיא יװא .עפוקט נוא סאלק נופ נכייצ נטיול
 -גיװ ערענָאיצװײלָאװער יד רעדנוזאב דיל-גיו רערעטלע רעד נופ נלייטסיוא
 -סקלָאפ ערענָאיצײלָאװער יד נופ לײטֿפָא מעניא יז נסאפנַײרא נוא דיל
 : .רעדיל



 היי ר = 5 = :

 ויי 4 ר טא עי די די 0 אט ןעייא יה יג יז יו יא  ,ץי) יי יי א יו א שי יש 7 נז

 8 : א 2 א יי ר א עי רע א א טי שי ר ראד
 7 יש א "ויש א רשע 6

 צאלפ ניא לגנאמ בילוצ ָאד יז נענַײז ,נטנאיראו יד כעַײש זיא סָאװ
 גענַײז גוויטָאמ עבלעז יד בילוצ .לָאצ רעטצענערגאב א ניא נרָאװעג נבעגעג
 ,נגוצסיוא נופ םרָאפ רעד ניא גנולמאז רעד ניא ניײרא רעדיל עקיניײא

 -סקלָאפ ערעטלע, גנולײטּפָא רעד ניא נענַײז גנולמאז רעקיזָאד רעד ניא
 -עגנַײא ָאד נענַײז סָאװ ,רעדיל עכעלטלעוו יד נרָאװעג נבילקעגפוא "רעדיל
 :רעדייס נקידנגלָאּפ נטיול נרַאװעג טלייט

 נא טימ רעדיל-עביל .רעדיל-גיו נוא רעדיל-רעדניק :ליײט רעטשרע
 ."גנושלעפ  נוא "גנודישעצ, ,'עביל, פא גנולײטנַײא רעטסקינייװניא:
 -ירעלקיטנא נוא עשיריטאס רעדיל .רעדיל-רעגייטש נוא רעדיל-עכָאּפשימ
 .רעדיל עשיטסירָאמוה ."טַײקמורפ נגעק , :נעמָאנ נרעטנוא עלאק

 יד גַײרא נענַײז גנולײטּפָא רעטשרע רעד נופ לייט נטייווצ מעד ניא
 :גנונעדרַא רעקידנגלָאפ טיול רעדיל

 -יל .רעדיל-עמָאכלימ נוא -וויזירּפ ,-ענישטורקער ,רעדיל עשירָאטסיה
 געמָאנ גרעטנוא רעדיל-עסיפט נוא פמאק נוא טעברא ,טױנ נגעװ עד
 .רעדיל-גיװ ערענָא;צײלָאװער נוא "נטייק נוא עמרוט ניא,

 -ָאס יד נַײרא גענַײז גנולמאז רעד נופ גנולייטּפָא רעטייווצ רעד גיא
 :קיטאמעט רעטכיורבעג רעמ רעד טול טּליײטעגנַײא ,רעדיל-סקלָאפ עשיטעוו

 נופ.נביוהעגנָא ,יימרא רעטיור רעד נגעוו רעדיל .רעדיל-גיוו עשיטעווָאס
 עשירעדנאורעביא יד גופ :בױהעגנָא ,רעדיל עשיטריװלָאק ,גירקרעגחיב
 רעדיל נוא נאשזדיבָאריב ננעװ רעדיל .רעדיל-רעגייטש עשיטעווָאס .רעדיל
 ,נענילאטס נגעוו

 רעשיטעװָאס רעד נופ גנולײטנַײא רעשיטאמעט רעקױָאד רעד ניא
 גײרא ,עפורג-"עקשוטסאשט , יד ,רעדיל עּפורג נייא זיולב זיא דיל-סקלָאפ
 רעד ניא לַײװ ,ראפרעד ,סנטשרע ,זיא סָאד .גנונעכייצאב-רנאשז רעד טיול
 ,רערעדנא רעד נופ עמעט נייא נרעדנוזאבּפָא כעלגעמוא זיא דיל-"עקשוטסאשט,
 רנאשז א יװ ,רעדנוזאב נרעוו טנכייצאב רנאשז רעקיזָאד רעד פראד ,סנטייווצ ,נוא
 -ריוו רעד רעטנוא גרָאװעג נפאשעג .רָאלקלָאפ נשידִיי מעניא רעַײנ א נטולּכאל
 רעד טָאה ,"עקשוטסאשט, רעשיטעװָאט רעשיסור רעטילבעצ רעד נופ גנוק
 -ַאמ נשידִיי מעניא כיז טרעגריבעגנַײא קידנעטשלופ ניוש רנאשז רעקיזָאד
 ,רעגײטש-רָאלקלָאּפ נשיטעוו

 רעד טימ דיל-סקלָאפ רעשיטעװַאס רעשידִיי רעד נופ גנורעדירבראפ יד
 -גטאר מענופ נטפאשרעקלעפ עלא נופ רעדיל יד טימ כיוא יװ ,רעשיסור
 ניא טילבעצ רעייהעגמוא םרָאּפ גופ ניז גיא ללס שיטאמעט ַײס כיז טָאה ,דנאבראפ
 -יטילַאּפ עטכע יד קידנענעכייצאב ,גנופאש-סקלָאפ רעשידיי רעשיטעװָאס רעד
 נופ נסערעטניא יד נופ טַײקמאזניימעג עכעלרעדירּב עכעלטפאשלעזעג נוא עש
 .נטאר יִד נופ דנאפ מעניא רעקלעפ עלא

 -נעטש : ימעגלא ניא כָאד זיא טַײקנטכָאלפראפ-נסערעטניא עקיזָאד יד
 מענעגיא ריא פא כָאד טָאה יז ,נשינעפיט-סקלָאפ יד ניא נעװעג כאוו קיד
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 תשא

 יי טא 0 טא א לא : א 4 ירא ישר ראש יב יי טורי יז, "די 6 4
 טאר "יד ּײ : 1

 טלגיּפשעגּפָא ,דיל-סקלָאפ רעשידִיי רערעטלע רעד ניא כיז טלגיּפשעגּפָא נפיוא

 נופ נעגנוצעזרעביא יד ניא ַײס גנוקריו רעשיטאמעט רעד ניא ַײס כיז
 -עג שירעטסַײמ יוזא נענַײז סָאװ ,שיסווסַײװ נוא שיניארקוא ,שיסור

 -יוה יד גרעב יד פא, דיל יד יװ ,נענַײז נוא ,שטנעמ-סקלָאפ מענופ טכאמ
 ,רָאלקלָאפ נרעטלע נשידִיי מענופ קינאגרָא רעד ניא נַײרא ,"עכ

 כױא נַײרא נעגַײז דיל-סקלָאפ רערעטלע רעד נופ גנוליײטּפָא רעד ניא
 ,סע טסייה ,נענַײז ייז .רעבַײרש עטסּוװאב וצ נרעהעג סָאװ ,רעדיל עקינייא

 רעייז ,רעטקאראכ-ליטס רעכעלדנימ רעייז רעבָא ,רעדיל עמינָאנא ניק טינ

 -סקלָאפ ניא טלדנאווראפ ייז טָאה טַײקרעלוּפָאּפ עסיורג נוא טַײקטיײרּפשראפ
 -סקלָאּפ רעד ניא קיטנאיראוו רעייז עליפא נעמוקאב כָאד נבָאה ייז ,רעדיל

 -מאז רעד ניא ָאד נרעװ נוא גנופאש-סקלָאפ ניא ניירא ייז נעייג ,גנוליפסיוא

 טנאיראו נשיטסירָאלקלָאפ נטױל עליפא עקיניא ,טכארבעגנַײרא גנול
 .נרעייז

 נופ רעדיל נַײרא נפיוא אזא פא נענַײז גנולמאז רעקיזָאד רעד ניא

 ֿבופ ,("דניק ענדיב ,ויל-ויל-וילא , דיל-גיוו יד) מירָאפס-רעכיױמ עלעדנעמ
 *רענייש נַײמ ניורק נַײמ ,דניק נַײמ ,ּפָאלש , רעדיל-גיוו יד) מעכיילא-מעלָאש

 . עשז רעה,) רעשזראבז לוולעװ נופ ,("רעניימ שעריוי ,ייסקעלא ,פָאלש , נוא

 .ב נופ ,("נעזעג נעװ טָאה רעװ,) רעזנוצ מוקָאילע נופ ,(יפָאזָאליפ וד ,וצ

 ,טאטשלעדע נופ רעדיל עטרייראוו נוא ("כאד רעד טּפָאלש מעדיוב נפא,,) ריפאש

 ליפ נעמוקאב נבָאה רעדיל ערעייז סָאװ ,יקסוועשטניו נוא רעװָאשװָאב
 .רָאי 1905 נופ רָאלקלָאפ נרענָא;צילָאװער מעד ניא נטנאיראוו-סקלָאפ

 רעטקאראכ א טגָארט רעדיל-סקלָאפ עשידִיי יד נופ עבאגסיוא עקיזָאד יד

 גדָאלרעביא וצ נעװעג כעַײש טינ זיא ראפרעד נוא ,עבאגסיוא-נסאמ א נופ

 ניא ,נעגנורעלקרעד נוא נראטנעמָאק נופ טאראּפא נכעלטפאשנסיוו נטימ יז

 -לע עקיזָאד יד .רָאלקלָאפ רערעטלע רעד סרעדנוזאב כיז טקיטיײנ'ס עכלעוו

 טימ ,סעריוד ענעגנאגראפ גנאל טימ נָאט וצ כָאד טָאה דיל-סקלָאפ ערעט

 /עטלא יד נופ עליפ נוא ,רעגייטשנבעל זדנוא אב מענעדנוװשראפ א

  -סיה עקינײא עליפא יצ ,עמעט רעלאקָאל א פא טארפיב רעדיל יד ,רעדיל

 נופ גנושטַײטסױא נא ,גנורעלקרעד ערעטיירב א נרעדָאּפ ,רעדיל עשירָאט

 .נעגנונַײשרעד נוא נעגנוריסאּפ עטעטכידעג יד

 -אװ ערעייז נופ פיולראפ ניא רעדיל לָאצ א נבָאה מעד רעסיוא

 .,טלאהניא נטערקנַאק נקידעליכטאכעל רעײז נרָאװעגנָא נעגנולדנאוו עשיטנאיר

 ,סע טסייה ,רעדיל ייװצ ,טרינימאטנַאק כיז גבָאה רעדיל יד נופ עקיניײא
 -הע נבָאה נוא דיל נייא ניא נסָאגעגנעמאזוצ ,טפעהאב כיז נבָאה ,רעמ יצ

 עקיזָאד יד כיוא רעבָא .טַײטאב נרָאּלק רעייז נופרעד נרָאװעגנָא זַײװרעט

 פא ,רעשרָאפ נלעיצעפס נראפ לב טינ ,טרעװ נסיורג א נבָאה רעדיל

 בוא עשירָאטסיה עטנאסערעטניא רעייז ּפָא נעלגיּפש ייז לפיוו פא ,ליפיוזא

 נכאמ נוא רעדליב עקיבראפ-שיטעָאּפ ענייש נגָאמראפ ,סעמעט עשירעגייטש
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 כיוא ַײברעד נוא טַײצ רעייז נופ רעטקאראכ נטימ טנאקאב ניימעגלא גיא

 כרוד כרוד טייג סָאװ ,גנוטכיד-רָאלקלָאפ רעד נופ נעגנורעדנע-מרָאפ יד טימ ==
 ׂ .גטכיש נוא סעפוקט עלאיצַאס ענעדיישראפ |

 נטנאיראוו ייוװצ יד טנאסערעטניא ,רעגיטשא ,נענַײז טארּפ מעד ניא
 "רימ ניא טקערש צראה סָאד ,צראה סָאד דיל רעכעלטכישעג רעד נופ
 כעלנַײשראו ּפֶא נעלגיפש סָאװ ,"רעגעי רעמערָא דיל יד כיוא נוא
 "רעגעי רעמערַָא ריל יד מאגאה ,ענליװ ניא דנאטשפוא נשיליוּפ מעד

 רעד לַײװ ,לדנאה-עדנאבארטנָאק מוצ סעכַײש א כיוא זַײװרעטרע נבָאה רעק 6

 קראטש ,מענָאּפא ,סערוש יד ,טלקנוטראפ שּפיה ניוש זיא רעדיל יד נופ גיז
 עטלקנוטראפ-כעלטלאהניא יד כיוא נרעװ טנכייצראפ נפראד סע .טזַײרגראפ -

 עַײרפ ילד טשרעה'ס עכלעוו ניא ,טארפיב נשינעלייצ-רעדניק יד ,רעדיל-רעדניק
 -טפָא ּפָא רעבָא טלגיּפש סָאװ ,ליפש-דייר עשידניק יד ,ליּפש-עיצאָיצָאסא
 ,נשינעעשעג עשירָאטסיה עליפא נוא נכירטש-רעגייטש ,נעגנוריסאּפ-טַײצ לָאמ

 סָאװ ,שינעלײצ א דיל א ."לבַײט עסַײװ עניילק ענייא, דיל יד יװ לוזא- -
 נופ נשינעעשעג יד מורא נעננומיטש יד טימ נדנובראפ קיטראנגייא זיא -

 .גירק נשיליוּפ-שיסור מעד
 נענַײז ,עבאגסיוא רעד נופ רעטקאראכ-נסאמ מעד טכא ניא קידנעמענ

 נָא ָאד נבעגעג "רעדיל-סקלַאפ ערעטלע , גנולײטּפָא רעד נופ רעדיל עלא יד ק
 גטשרע מוצ נוא נבירשראפ נענַײז יז נעװ נוא ּוװ ,נעגנוזַײװנָא מוש נייק =

 עקידנעטשלופ גרָאװעג בכָאד ניוש נענַײז רעדיל עלא יד .טקוודעג לָאמ
 א זיא גנוטיירּפשראפ נוא טרָא-טרובעג רעייז נופ עגארפ יד נוא ,נעמינָאנא
 .עשירעשרָאפסיױא-כעלטפאשנסיוו א עגארפ

 -אראפ זיא ָאד .רעדיל-סקלָאפ עשיטעװָאס יד טימ ויא רעבָא שרעדנא
 נעמענ יד טימ רעדיל יד נענעכייצראפ דנעװטיונ א נוא טַײקכעלגעמ א נענ
 -טנפע רעד וצ נעמוקעגנָא נענַײז יז לפיו פא ,רעפעש-סקלַאפ ערעײז נופ
 רעד ניא נבעגעג עבאגסיוא רעד ניא ָאד נרעװ נעמענ עקיזָאד יד .טַײקכעל
 נענעכײצאב נעמענ עקיזָאד יד .גנולמאז רעד נופ גנונעכייצראפ-טלאהניא
 -עװַאס מענופ גנופאש רעד בניא טַײקשימינָאנא נופ רעטקאראכ מעַײנ מעד
 נעמוקאב כָאד נבָאה רעפעש-רָאלקלָאפ עשיטעװַאס יד .שטנעמ-סקלָאפ נשיט
 -יצראפ ,רעטכיד עלענָאיסעּפָארּפ יד יװ טקנופ ,טַײקכעלגעמ א זדנוא אּב
 נופרעד נרעװ סָאװ ,רעדיל ערעײז פא נעמענ ערעײז קורד ניא נענעּכ
 ,רעקירעד ,כיז טלדנאה'ס לַײװ ,רעטקאראכ נשיטסירָאלקלָאפ רעייז נָא טינ
 טפאשנגייא יד טָא .רעדיל עקיזָאד יד נופ טפאשנגייא רעכעלדנימ רעד נגעוו
 -ַארּפעד גַײז וצ פא נריובעג נענַײז סָאװ ,נעגנופאש ראפ כָאד ייז טכאמ
 ראפ נוא נסאמ נופ טנעײלעגרָאפ יצ נעגנװעג נַײז וצ פא ,טריצוד
 .נסאמ

 גנורעטנעענרעד עקיטראנדישראפ יד טכא ניא קידנעמענ עקאט נוא = |
 נלענָאיסעּפָארּפ מענופ דיל רעד וצ דיל-רָאלקלָאפ רעשיטעווָאס רעד נוּפ -
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 ו יש נענעז סָאװ ,רעדיל עקינייא נַמרא ,רעויל-טלפ עשיטה 1 |
 טכיד רעשירארעטיל רעלעודיווידניא רעד נופ נטפאשנגייא עסיוועג טימ

 18, ׂש , 1938 יעװקסָאמ = !

 ש רעדָא עכעלטנגוי וצ נרעהעג סָאװ ,רעדיל עקיזָאד יד דָארג ועבָא
  זיא סע, דיל יד רעדָא "נטַײװ עטלאק נוא יינש רעסַײװ, : רעדיל יד)
 אמ עשיטעווָאס עטלצרָאװראפ יד ּפָא נעלגיּפש ,("דרע רעסיורג רעזדנוא

 ירא *

 .גנופאש-סקלַאּפ רעשידיי רעיא







 רעדיל-רעלדניק

 בשינעלייצ ,נליּפש

1 

 ,נסקָא ,ןסקָא רָאּפ א כיא בָאח
 .נשלָאל נקָארב יז סָאװ

 ,רעדנּוװ ,כא
 ,רעדנּוװ רעביל
 גסקָא יד יװ
 -- ,נשקָאל נקָארב
 !רעדנּוװ א רימ זיא סָאד
 !רעדנּוװ א רימ זיא סָאד

 . ,נרעב ,נרעב רָאּפ א כיא בָאח
 ,נרעק רעביטש ייז סָאװ

 ,רעדנּוװ ,כא
 ,רעדנּוװ רעביל
 נרעב יז יװ
 -- ,נרעק רעביטש
 !רעדנּוװ א רימ זיא סָאד
 !רעדנּוװ א רימ זיא סָאד

 ,נגיצ ,נגיצ רָאּפ א כיא בָאה

 ,נגיוו רעדניק ייז סָאװ

19 



 0 תפהתפ בא
 . .האא רעדנּוװ רעביל

 ,נריומ ,נדיומ רַאּפ א כיא בָאה
 ,נגיוז רעדניק יז סָאװ

 ,רעדנּוװ ,כא

 .וואא רעדנוװ רעביל

 ,טניה ,סניה רָאּפ א כיא

 .טניט נכאמ יײז סָאװ

 2 .וואא רעדנּוװ רעביל 0

 . גנביוט ,נביוט רָאּפ א כיא בָאה

 ינביוה נעינ ייז סָאװ

 / ,רעדנּוװ ,כא

 .וואא רעדנּוװ רעביל

 ,רענעה ,רענעה רָאּפ א כיא בָאה
 ,רענעּפש נבַײלק ייז סָאװ

 טי ,רעדנּוװ ,כא
 ר .ואא רעדנוװ רעבי

 ,סעקצאק ,סעקצאק רָאּפ א כיא בָאה יא
 ' .סעקצאב נקאב ײז סָאװ |

 ,רעדנּוװ ,כא
 .װאא רעדנּוװ רעביל

 ,כעלעגייפ ,כעלעגייפ רָאּפ א כיא בָאה
 .כעלעגײב נקאב יז סָאװ

 ,רעדנּוװ ,כא

 .וואא רעדנווװו רעביל

 ,ןכעלצעק רָאּפ א כיא בָאה

 .כעלצעלּפ נכאמ ייז סָאװ ְּו
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 = ,רערירב -,רערירב רָאפ א בא בָאה ===
 .רעדיס ניײַא גניא :ענוואד ייז סָאװ

 ,רעדנוה כא 5 השקר
 ,רעדנּוװ רעביל עי

 רעדירב יד יװ
 ,רעדיס נייא נופ נענוואד
 7 : | כעלצעק יד יװ
 שא | ,כעלצעלּפ נכאמ
 יו .פעלעגייפ יד יװ
 / ,בעלעגייב נקאב
 0 סעקצאק יד יװ
 ,סעקצאב נקאב
 .רענעה יד יװ
 ,רענעּפש נבַײלק
 נביוט יד יװ
 ,נביוה נעיינ
 טניה יד יװ
 ,טניט נכאמ
 נדיומ יד יװ
 ,נגיוז רעדניק
 יא נגיצ יד יװ
 קיל ,נגיװ רעדניק
 עט נרעב יד יװ
 0 ,נרעק רעביטש

 / נסקָא יד יװ
 ,נשקָאל .נקָארב
 .רעדנּוװ א רימ זיא סָאְד
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 לביטש א טײטש לטעטש מעד אב
 א ,כאד מעניילק א טימ
 07 'ׂ ,כאד מעניילק א טימ
 נסקאו לביטש מעד מורא נוא
 | ,כאס א כעלעמייב

 עט 2 15



 עב

2 

 א ליבע
 טי א

 :סקאוו ל יטש מעד מורא גוא | |

  וי=א טגנערב רע גוא זדנוא טפיוק רע נואי

 ,טעקוואה עס סָאװ ,לטניה א טפיוקי

 א אי עו טי"= טאפ א, סעלעמייב

 יי רעד טימ עטאט רעד גוא
 = יי? יז ,ףלמ .םימ יפלענאב
 ,רימ טימ עלענאכ
 מענײניא טַײצ עגנאל א ניוש

 .רלפ עלא נעניוװ
 מעניניא טַײצ עגנאל א ניוש
 .ריפ עלא נעניוװ

 טעברא ,טעברא עטאט רעד נוא
 ,ענַײז נרָאי עיא
 ,עגַײז גרָאי עלא
 . זדנוא טגנערב רע נוא זדנוא טפיוק רע נוא
 .ענַײּפ ,ענייש נכאז

 .ענַײפ ,ענייש נכאז

 ,טעשוריה עס סָאװ ,לדרעפ א טפיוק

 ,קיצומ נעמָאנ םעד טימ

 וקיצומ נעמָאנ מעד טימ

 ,טעקװאה עס סָאװ ,לטניה א טפיוק

 .קיצֹוצ נעמָאנ מםעד טימ

 .קיצוצ נעמָאנ םעד טימ

 ,ודלאה נסַײװ א טימ זדנאג א טפיוק

 ,יינש יװ סַײװ כעלרעדעפ

 ,ינש יװ סַײװ כעלרעדעפ

 ,טעקָאװק ,טעקָאװק סָאװ ,נוה א טפיוק

 .יא נא טגײל יז זיב

 ,טעקָאװק ,טעקָאװק סָאװ ,נוה א טפיוק

 .יא נא טגייל יז זיב

 ,רעײא יד טָא עמאמ יד טמענ
 .סעפיומ א סָאד זיא ,יוא
 ,סעפיומ א סָאד זיא ,יוא
 ;עקָאװק א ײז פא פוא יז טצעז
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 ,כעלעטסעק ניא ,כעלעטסעק ניא רימ נליּפש

 .נוה א סיורא טייג

 : ?וצ וטסביג סָאװ ,נוה ,נוה --

 א !ייא נַײמ ביג כיא --

 א ,יא סנוה רעד

 ' א 40 .ייוצ רעדיוו רימ נליּפש

 ,כעלעטסעק גיא ,כעלעטסעק ניא רימ נליּפש
 .נָאה א סיורא טייג
 ?וצ וטסביג סָאװ ,נָאה ,נָאה --
 !יירק נַײמ ביג כיא --
 4 : ,יירק סנָאה'מעד
 4 0 ,ייא סנוה רעד
 רו / .ייווצ רעדיוו רימ נליּפש

 : | ,כעלעטסעק ניא ,כעלעטסעק ניא רימ נליּפש

 5 | .זדנאג א סיורא טייג

 0 ?וצ וטסביג סָאװ ,זדנאג ,זדנאג---

 0 !ּפָאק נַײמ ביג כיא --
 ,ּפָאק סזדנאג רעד
 .וואא יירק סנָאה מעד

 ,כעלעטסעק ניא ,כעלעטסעק ניא רימ נליּפש

 .קידנע נא סיורא טייג

 ?וצ וטסביג סָאװ ,קידנע ,קידנע --

 !ּפָארק נַײמ ביג כיא --

 ,ּפָארק סקידנע מעד

 .האא ּפָאק סזדנאג רעד

 גכעלעטסעק ניא ,כעלעטסעק ניא רימ נליּפש

 .דאמ א סיורא טייג
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 ,פָאצ סדאמ רעד
 .װאא ּפָארק סקידנע םעד

 ,כעלעטסעק נביא ,כעלעטסעק ניא רימ נליּפש
 .רעכָאב א סיורא טייג
 ?וצ וטסביג סָאװ ,רעכָאב ,רעכָאב -

 !עיײּפ נַײמ הל בלא

 ,עײּפ סרעכָאב מעד
 .װאא ּפָאצ סדאמ רעד

 ,כעלעטסעק יא ,כעלעטסעק ניא רימ גליּפש
 .צערָאּפ א סיורא טייג וי

 ?וצ וטסביג סָאװ ,צערָאּפ ,צערָאּפ --
 | ןעײד גַײמ ביג ביא -- 7
 ,עייד סצערָאּפ מעד : א
 ,עייּפ סרעכָאב מעד = | ;0
 ,ּפָאפ סדאמ רעד 0 7
 ,ּפָארק סקידנע םעד וי
 ,ּפָאק סזדנאג רעד 6
 ,יירק סנָאה מעד אי
 ,ייא סנוה רעד :
 ! ייװצ רעדיוװ רימ נליּפש - :
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 ,נגער א טימ נז א 0
 0 ,נגעלעג עלאק יד 6
 = / ,נעמוקעג גסָאכ רעד 6
 א ,נעמּוװשעגקעװא עלאק יד 6

 ?טאהעג יז טָאה סָאװ --
 ,עלעגניל א --

 ?נסייהעג סע טָאה יוזאיו -- 2
 ,עלעשיומ -- א
 ?טגיװעג סע נעמ טָאה ּוװ :

 .עלעגיוו א ניא --
 ?נבענעג מעד נעמ טָאה סָאװ



 ! עלעגייפ ,עלעגייפ
 !יּפ -יַּפ יּפ

 ?עטאט רעד זיא ּוװ

 | .יה ָאטינ
 4 געמוק רע טעװ נעװ

 .ירפ נגרָאמ
 ?נעגנערב רע טעװ סָאװ

 .ריב עלעסעפ א
 ?גנלעטש רע טעװ ּוװ

 .ריט רעד רעטניה
 ?גקעדוצ רע טעװ סָאװ טימ
 .ריּפאּפ לקיטש א טימ
 ?נעקנירט סע טעװ רעװ
 .ריִּד טימ כיא
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 ,לרעמעה ,ּפאצ-ּפיצ

 ,לרעמעק ניא רימ וצ מוק

 - גזַײװ סעּפע .ריד כיא לעװ

 ,נזַײר טימ כעלעסיש

 .כעלעגירק יד ניא ריב

 כעלעגיװ יד ניא רעדניק

 :כעלעגיצ יד יװ נעיײרש

 !עמאמ ,עמאמ --

 ,לרעמעה ,ייה ,ייה
 ,לרעמעק ניא רימ וצ מוק
 --גזַײװ סָאװ ריד לעװ כיא
 ענוַײר טימ כעלעסיש



 .טלָאה רעייז כיד בָאה כיא
 ,ניהא כיא ײג
 ,.ניב א כיא פערט
 ,רעהא כיא יג
 .רעב א כיא פערט
 ,רעטַײװ עלעסיב א כיא ײג
 ,רעטַײא נא טימ וק א כיא פערט
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 ,לרעמעה = ,יײה ,ייה |
 ,לרעמעק ניא רימ וצ מוק
 -- גוַײװ סעּפע ריד לעוו'כ
 ,נזַײר טימ כעלעסיש

 ,דלָאג רעטיול טימ כעלעסיש -
 ,טלָאה כיז נבָאה עלאק-נסָאכ
 ,כיז נגָאי דרעפ רָאּפ א
 ,כיז נגָאלש מינָאטוכעמ

 : ,כיז טיירד עלעדער :
 .םיז טיירפ עלאק-נסָאכ נוא א
 ,גנולק א וט ,לבמיב ,לבמיצ 7

 !גנורּפש א וט ,עלאק-נסָאכ ו

 : | יו

 ,עלעדיי א רימ כיא ניב יש
 ;נבָאה בַײװ א כיא פראדאב 6

 | ,נסיו נלעוו כיא טלָאװ |
 יב ?ןסייה טעװ בַײװ נַײמ יו

 62 עָאר לכָאר-עַײכ |
 !יורפ עביל נַײמ טסייה . א,

 : ,בַײװ א רימ כיא בָאה : 0
 : .  נבָאה דניק א כיא פראדאב ר
 ,נסיװ נלעװ כיא טלָאװ ר

 ?גסײה טעװ דניק גַײמ יװ |
 לדניה-עלייב : אר



 יי א
 ,דניק א רימ כיא בָאה
 ;נבָאה גיװ א כיא פראדאב

 ,נסיװ נלעוו כיא טלָאװ :

 אי
 ? נסייה טעוװ גיוו יד 8

: 
 לגימ-לגיצ

02 
 ,לגיװ יד טסייה
 - לדניה-עלייב

0 
 ,לדניק נַײמ טסייה = |

2 
 עָאר לכָארדעַײכ

 !יורפ עביל נַײמ טסייה :

 ,לניװ א רימ כיא בָאה
 ;נבָאה עריד א כיא פראדאב

 : ,נסיװ נלעװ כיא טלָאװ י
 ?נסייה'ט עריד יד יװ ר יי
 לרימ-לטניּפ 6

 ,לריד יד טסייה
 .וואא לגימ-לגיצ

 ,עריד א רימ כיא בָאה
 נבָאה לאטש א כיא פראדאב
 ,נסיװ נלעו כיא טלַאװ
 ?נסייה טעװ לאטש נַײמ יװ

 לאד-לא
 ,לאטש יד טסייה
 .ןואא לרימ-לטניפ

 ,לאטש א רימ כיא בָאה
 ;נבָאה נגָאװ א כיא פראדאב
 ,נסיװ נלעװ כיא טלָאװ
 ?נסיײה טעװ נגָאװ רעד יװ

 עזָאװדָאד-עזָאק
 ,נגָאװ רעד טסייה
 ,וואא לאד-לא



 על . ,גסיװ גלעוו כוא טלָאװ
 / ןנסייה טעװ דרעפ רעד יװ

 / ףרע נוא למיה
 ,דרעפ רעד טסייה
 עזָאװרָאד -עזָאק
 7 ,נגָאװ רעד טסייה
 0 : לאד-לא

 0 אש ,לאטש יד טסייה
 לרימ-לטניּפ |

 ,לריד יד טסייה
 לגימ-לגיצ א

 ,לגלװו יד טסייה

 0 : לדניה-עלייב
 טי : ,לדניק גַײמ טסייה
 6 עָאר לכָארדעַײכ
 !יױרפ עביל נַײמ טסייה
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 ,עלעדִיי רעטלא --
 ,עלעדִיי רעטלאק

 ׁש !נװיוא נופ ּפָארא כירק 4
 2 ,טכארבעג ריד בָאה כיא | 7
 א
 | טכארבעג ריד בָאה כיא 0
 א !נפיוקראפ וצ לטיה א 0
 ' א

 , טלא ניב כיא -- /
 0 טלאק ניב כיא נוא לא

 א !נפיוק טינ סָאד לעװ כיא נוא

 א ,עלעדַיי רעטלא --
 יי ,עלעדִיי רעטלאק 00
 !נוויוא נופ ּפָארא כירק עי
 ,טכארבעג ריד בָאה כיא ןטט
 טכארבעג ריד בָאה כיא גט
 !נפיוקראפ וצ עטָאּפאק א וי



 /  טלאק ניב כיא גוא
 !נפיוק טינ סָאד לעװ כיא נוא

 ,עלעדִיי רעטלא --
 ,עלעדִיי רעטלאק

 !נװיוא נופ ּפָארא כירק
 . ,טכארבעג ריד בָאה כיא
 טכארבעג ריד בָאה כיא

 !נפיוקראפ וצ לדיימ א

 ףנוי ניב כיא --

 גנורּפש א וט כיא נוא

 !נפיוק סָאד לעװ כיא נוא

11 
 ,לדיפ רעד טימ לרעמש

 ,סאב מעד טימ לקעי א
 לדיל א פוא רימ טליּפש 6

 !סאג נטימ נפא |

 ! יוא-יוא-יוא ,יוא-יוא-יוא

 ,נעװעג רימ נענַײז רעדירב-עטוג נעצ
 ,גַײװ טימ ,טימ טלדנאהעג רימ נבָאה
 .גַײנ יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא
 .נַײנ יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא

 ,נעװעג רימ נענַײז רעדירב-עטוג נַײנ
 ,טכארפ טימ ,טימ טלדנאהעג רימ נבָאה
 ,טכא יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא
 .טכא יװ טינ רעמ גרָאװעג זדנוא נופ זיא

 ,נעװעג רימ נענַײז רעדירב-עטוג טכא
 ,נביר טימ ,טַימ טלדנאהעג רימ נבָאה
 .נביז יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא
 ,נביז יװ טינ רעמ נרָאװעג ןדנוא נופ זיא

 ,נעװעג רימ נענַײז רעדירב-עטוג נביז
 ,סקעבעג טימ ,טימ טלדנאהעג רימ נבָאה
 .סקעז יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא
 .סקעז יװ טינ רעמ גרָאװעג זדנוא נופ זיא
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 .נעװעג רימ נענַײז | .רעדירב-עטוג סקעזו
 . ,פמירטש טימ ,טימ טלדנאהעג רימ גבָאה
 / .פניפ יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא
 /  יפניפ יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא

: 

 ,נעװעג רימ נענַײז רעדירב-עטוג פניפ יי
 ,ריב טימ ,טימ טלדנאהעג רימ נבָאה יש
 .ריפ יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא 4 2
 .ריפ יו טינ רעמ נרָאװעג ודנוא נופ זיא 6
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 ,נעװעג רימ נענַײז רעדירב-עטוג ריפ 2
 ,ַײלב טימ ,טימ טלדנאהעג רימ נבָאה 0:
 .ַײרד יװ טינ רעמ גרָאװעג זדנוא נופ זיא = | יא
 .ײרד יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא 3
+. 

 / ,נעװעג רימ גענַײז רעדירב-עטוג ַײרד 2
 : ,ײט טימ ,טימ טלדנאהעג רימ גבָאה א
 יש .ײװצ יװ טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא 00

 א .ילװצ יו טינ רעמ נרָאװעג זדנוא נופ זיא

 ,נעװעג רימ נענַײז רעדירב-עטוג ייווצ 0
 .הענייב טימ ,טימ טלדנאהעג רימ נבָאה :

 .רעניײא כיא רָאנ נבילבעג ודנוא נופ זיא
 .רענייא כיא רָאנ נבילבעג זדנוא נופ זיא

 ,נעװעג רימ כיא ניב רעדורב-רעטוג נייא -
 ,נָארט טימ ,טימ טלדנאהעג רימ כיא בָאה

 .נָאה רעסיורג א גרָאװעג רימ נופ זיא 0
 .נָאה רעסיורג א נרָאװעג רימ נופ זיא

 7 ,לדיפ רעד טימ לרעמש א
 2 = ,סאב מעד טימ לקעי '

 5 לדיל א פוא רימ טליּפש
 !סאג נטימ נפא
 !יוא-יוא-יוא = ,יוא-יוא-יוא

12 

 ,וקלאכימ ,וקלאכימ מעניילק א רימ כיא בָאה
 .סאג עגנאל יד ניא רע טניוװ
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 יו רע סָאװ / ,רימ רע טכאמ |
 ;נעק רע סָאװ ,רימ רע טכאמ
 ,ילעפלפ א ,וילעפלפ א רימ רע טכאמ
 :יוזא טכאמ וילעפַײפ
 ,נָאפ - נָאֿפ  גָאפרט ,נָאפ - נָאפ - גָאפרט
 ,נָאפ -- נָא -- נָאפרט ,נָאפ -- נָאפ -- נָאפרט
 .וילעפַײפ יד זיא סָאד

 .וואא וקלאכימ ,וקלאכימ מעניילק א רימ כיא בָאה
 .וקצעבמָארט א רימ רע טכאמ

 ,ורמ רולס:וורפ ןהפ 7 פר תט יי

 ,הרט - ורט/ ורט ,ווט-ורט 7 ורט
 ,וקצעבמָארט יד זיא סָאד
 ,נָאפ -נָאפ -נָאפרט ,נָאפ-- נָאפ-- נָאפרט
 : .וילעפַײפ יד ןיא סָאד

 ,וואא וקלאכימ ,וקלאכימ מעניילק א רימ כיא בָאה
 .ילעקַײּפ א רימ רע טכאמ
 ,מָאב מָאב מָאברט ,מָאב - מָאב - מָאברט
 ,מָאב תמָאב -מָאברט ,מָאב - מָאב - מָאברט
 .ילעקַײּפ יד זיא סָאד
 גורט -- ורט -- ורט ,ורט--- ורט -- ורט
 .וקצעבמָארט יד זיא סָאד
 ,נָאפ - נָאפ נָאפרט ,נָאפ - נָאפ - נָאפרט
 .ילעפַײפ יד זיא סָאד

 ,וואא וקלאכימ ,וקלאכימ מעניילק א רימ כיא בָאה
 .ילעדיפ א רימ רע טכאמ
 ,לרינ יד ?ףיט- ,טרינ --ילריט
 ,לדינ -- לדיט ,לדינ --לדיט

 .ילעדיפ יד זיא סָאד
 ,מָאב-- מָאב -- מָאברט ,םמָאב -- מָאב -- מָאברט
 .ילעקַײּפ יד זיא סָאד
 ,ורט -- ורט -- ורט ,ורט -- ורט --ורט
 .וקצעבמָארט יד זיא סָאד
 ,נָאפ - נָאפ נָאפרט ,נָאפ - נָאפ - נָאפרט
 .ילעפַיפ יד זיא סָאד

 .וואא וקלאכימ ,וקלאכימ מעניילק א רימ כיא בָאה
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 = עא

 יי יט טיפ

 א רע 0: 6

 !מיצ א רימ רע טכאמס

 ,מיב - מיב --מיצ ,מיב -- יב - םיצ |
 יב - מיב - מיצ ,מיב - מיב--מיצ

 יי! | .ילעבמיצ יד זיא סָאד
 א : ,לדינ -לדיט ,לדינ--?דיט
 אי .ילעדיפ יד זיא סָאד
 ,מָאב מָאב - מָאברט ,מָאב -- מָאב - מָאברט
 | ,ילעקַײּפ יד זיא סָאד
 0 א ,ורט -- ורט -- ורט ,ורט -- ורט -- ורט
 טי ' ,וקצעבמָארט יד זיא סָאד
 ,נָאּפ - נָאפ - נָאפרט ,נָאפ - נָאפ -גָאפרט
 .וילעפַייפ יד זיא סָאד
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 עלעביטש מעניילק א ניא
 ענעדִיי עטלא נא טניױװ
 - רעדניק נביז עריא טימ
 :רעדנּוװ-זײב פא עלא
 ,רעזענ עניוזא טימ
 ,נגיוא עניוזא טימ
 ,נרעיוא עניוזא טימ
 ,ּפעק עניוזא טימ
 ,רָאה עניוזא טימ
 ,דרעב עניוזא טימ
 ,רעכַײב עניוזא טימ
 ,סנקור עניוזא טימ
 ,נטַײז עניוזא טימ
 ,סיפ עניוזא טימ
 ,טנעה עניוזא טימ
 ,נסעגעג טינ טשינרָאג
 ,נעקנורטעג טינ טשינרָאג
 ,נעגנירּפש ,נצנאט ייז רָאנ
 נעגניז ייֵז רָאנ רעדיל
 ,פעשאכעמ אזא נופ
 ,רעטָאנרעּפיּפ א נופ
 .רעטָאק נצראווש א נוּפ
 ,רימ נליּפש ,רעדניק ,מענייניא
 ,רימ נצנאט ,רעדניק ,מענייניא



 = יי שי

-= - * !- 

,=--- 

 ירא יי א
;= 

 .יװצ נייק נרָאפעג ניב כיא -- 4
 ?יײרד טינ סָאװראפ -- 5
 .נָאה א טפיוקעג ּבָאה'כ -- : 0
 ?נָאה רעד טכאמ סָאװ -- א
 ,נָאה רעד טכאמ-- וקער-וקוק -- : 0
 ,נוה יד טכאמ-- עדנערעוו-עדנעט -- 50
 ,רעװעװ ערעוװעס ,רעוועװ ערעוועס .-
 .רעוו-ערעוו-ערעוו ,רעװעװ ערעוועס א

 .ײרד גייק נרָאפעג ניב כיא -- יי
 ? ריפ טינ סָאװראפ --- א
 .עקשטאק א טפיוקעג בָאה'כ -- 6
 ?עקשטאק יד טכאמ סָאװ -- ,צ
 ,עקשטאק יד טכאמ--עקשטאק-יריק-יריק -- 8
 .ואא נָאה רעד טכאמ וקער-וקוק -- א

 י
 ,ריפ נייק נרָאפעג ניב כיא -- 5

 ּי
 'י : 5:

 - 2 *ע א+ =

 1 סב

 קא
 וו

 / ,רימ נעגניז ,רעדניק .,מענייניא = -
 ?סָאװ -

 !עלעדיל א

14 

 .סנייא נייק נרָאפעג ניב כיא
 ?ייווצ טינ סָאװראּפ
 .נוה א טפיוקעג בָאה'כ
 ?נוה יד טכאמ סָאװ
 .נוה יד טכאמ--עדנערעוו-עדנעט

 ,רעוועװ ערעוועס ,רעוועו ערעוועס

 .רעוו-ערעוו-ערעוו ,רעוװעוו ערעוועס

 ?פניפ טינ סָאװראּפ
 ,זדנאג א טפיוקעג בָאה'כ
 ?זדנאג יד טכאמ סָאװ
 ,זדנאג יד טכאמ- זדלאה רעגנאל
 .וואא עקשטאק יד טכאמ--עקשטאקייריק-יריק

 .פניפ נייק נרָאפעג ניב כיא
 ?סקעז טינ סָאװראּפ
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 ה'כ !

 ? רעב רעד טכאמ סָאװ --

 ,רעב רעד טכאמ -רעהא כירק --
  .ואא זדנאג יד טכאמ--זדלאה רעגנאל

 ,סקעז נייק נרָאפעג ניב כיא
 ?נביז טינ סָאװראפ --
 .גטילש א טפיוקעג בָאה'כ --
 ?נטילש רעד טכאמ סָאװ --
 ,נטילש רעד טכאמ בנטינשעצ רעװ --

 .װאא רעב רעד טכאמ--רעהא כירק

 ,גביז גײק נרָאפעג ניב כיא 0
 ?טכא טינ סָאװראפ -- אי
 .דרעפ א טפיוקעג בָאה'כ -- עי
 ?דרעפ רעד טכאמ סָאװ -- יי
 ,דרעפ רעד טכאמ -דרע'רד ניא גיל -- א
 .ואא נטילש רעד טכאמ--גטינשעצ רעװ -- | 0

 .טכא נייק גרָאפעג ניב כיא --
 ?נַײנ טינ סָאװראפ --

 .גגָאװ א טפיוקעג בָאה'כ -- 7
 ?נגָאװ רעד טכאמ סָאװ -- א

 ,נגָאװ רעד טכאמ--נבָארגאב רעװ
 ,דרעפ רעד טכאמ-דרע'רד ניא גיל --

 ,נטילש רעד טכאמ- נטינשעצ רע -- }
 ,רעב רעד טכאמ--רעהא כירק --
 ראש ,זדנאג יד טכאמ ודלאה רעגנאל --
 : ,עקשטאק יד טכאמ -עקשטאקייריק-יריק --
 ,נָאה רעד טכאמ- וקער-וקוק --
 .נוה יד טכאמ- עדנערעוו-עדנעט --
 ,רעװעװ ערעװעס ,רעװעװ ערעוועס
 .רעוו-ערעוו-ערעװ ,רעװעװ ערעוועס

15 

 רעבַײװ נביז נציז ,נציז
 ,מענורב נוא לאווק מאב
 ;מענורב נוא לאווק מאב

28 



 ו יד 0

 ,נעמוקעג גאמ נַײמ טלָאװ --
 .טלעטשראפ כימ ביא טלָאװ == |

 !זָאה א ראפ
 נעגנורּפשעג כיא טלָאװ
 ,זָארג נרעביא
 ,נעמוקאב ליוװ רימ טלָאװ
 !נעמוקאב ליוװ רימ טלָאװ

 .ואא רעבַײװ נביז נציז ,נציז
 טלעטשראפ כיז כיא טלָאװ --
 !רעב א ראפ
 נעגנורּפשעג כיא טלָאװ

 ,רעה נוא .ניה -
 ,נעמוקאב ליוװ רימ טלָאװ
 !נעמוקאב ליוװ רימ טלָאװ

 .װאא רעבַײװ נביז נציז ,נציז
 טלעטשראפ כיז כיא טלָאװ --
 !צאק א ראפ
 נעגנורּפשעג כיא טלָאװ
 ,צאלּפ :רעביא-

 ,נעמוקאב ליוװ רימ טלָאװ
 !נעמוקאב ליױװ רימ טלָאװ

 .ואא רעבַײװ נביז נציז ,נציז
 טלעטשראפ כיז כיא טלָאװ --
 !ןיומ א ראפ
 נעגנורּפשעג כיא טלָאװ
 ,זיוה נ'לעביא
 ,נעמוקאב ליוװ רימ טלָאװ
 !נעמוקאב ליוװ רימ טלָאװ

 יװאא רעבַײװ נביז נציז ,נציז
 טלעטשראפ כיז כיא טלָאװ --
 !ניב א ראפ
 נגיולפעג כיא טלָאװ
 ,ניהא נוא רעהא



  ,נעמוקאנ ליוװ רימ 3 טלָאװ -
 .!עמוקאב ליוװ רימ טלָאװ

16 

 ,נעמלאז נעמ טפור כימ
 ,נעמלאק טסייה עטאט רעד
 ,כערָאז טסייה רעדורב נַײמ
 ,כערָאב טסייה עדייז רעד
 ,עלייב טסיײה עמאמ יד

 ,עליײק טסייה רעטסעװש יד
 ,עקריס טסייה לדרעפ ,סָאד
 ,עקרימ טסייה לצעק סָאד
 --עכָאי טסייה עבָאב יד
 ,עכָאּפשימ עצנאג יד

17 

 ;עקניטָאק ,עלעגימ ,עלעגיצ

 ;נצנארעמָאּפ עטיור

 ,נעמאמ יד טנַאלש עטאט רעד זא

 ,נצנאט רעדניק יד נעייג

 נעקניטָאק ,עלענימ ,עלעגיצ

 ;סעצנירּפש כערָאב-מיאכ

 ,ונעמאמ יד טנָאלש עטאט רעד וא

 .סעצנילב רעדניק יד נסע

 א 7 | 18

 ,עקצעבויל ,עקצעבָאב --
 ?מיה רעד ניא כיז טרעה סָאװ
 7 ,טרעגיײּפעג זיא עקשטאק יד --

 א ,נברָאטשעג זיא עקצעבָאב יד :
 7 לגנילק רעקיכלימ רעד א

 ,גרָאװעג נלאפראפ זיא א
 ,גָאלק א ,יוא ,רעמָאי א ,יוא --
 !גָאט נײא גיא סעשאפענ ַײרד

 א 19 : :

 ,עקצעבָאב א נעװעג זיא לָאמא אש
 עלעדניה א טאהעג יז טָאה :



 | ןעלעײא קא הב
 = .עלעייווצ גרָאװעג זיא = |

 עקצעבָאב יד נעמונעג טָאה
 עלעיײא סָאד נטלאהאב
 ; עלעשיט גרעטנוא
 עלעזַײמ סָאד נעמוקעג זיא
 עלעייא סָאד נכָארבעצ נוא
 | .עלעסיפ גטימ

 / ,טנײװ דעיד רעד
 ,טעּפילכ עקצעבָאב יד
 ,טעּפירקס לרעיוט סָאד
 ,טעשטשיװס עלעגייפ סָאד נוא
 ! טעשטשיּפ עלעקנאי גוא

20 

 ,ענאר א נוא דָאר א
 ,ענאּפ ענעיורטש א
 -- מורא לָאמ נביז
 !םוא כיז רעק ,עקַײכ

21 

 ,גנילימ א-- נייא
 ,גניליווצ א -- ייווצ |

 ,נעמוזעמ -- ירד
 ,רעדער -- ריפ
 - ,רעגניפ -- פניפ
 ,רעגניז - סקעז
 ,זױט א- טכא
 ,זױה א--נַײנ
 --בציירד
 ,נשטַײב עגנאל יד טימ
 !סיורא סנדלוג עבלאה



22 

 עניילק ענייא

 לעבַײט עסַײװ
 סימ עטריפ

 .דנאלעגנייא ניא
 ךנאלעגנייא
 ,נסָאלשעגוצ זיא
 לסילש יד נוא
 .נכָארבעגּפָא זיא
 יי יפרד - ,ייווש-,סנייא
 ,לבראפ זיא נליוּפ
 נפָאלעג זיא סור
 ,נטאמראה עלא טימ
 נבילבעג זיא נליוּפ
 ,נטאדלַאס נָא

23 

 נאּפ לאכעי
 (?) ,נערעה לאמ רעיפ
 עפָאק יד'ט נעװ
 ?נרעװ קיטראפ
 -- סקעז רהוא
 ,סקעבעג טרעװ
 - נביז רהוא
 ,נבירעג טרעװ
 -טכא רהוא
 ,טכאמעג טרעוו
 --נײנ רהוא

 !נַײז קיטראפ עפָאק יד טעװ

24 

 ,לרד ,ייווצ ,סנייא
 ,ײל ,אול ,אדול
 ,סענעב ,סענע
 ,סענעּפ ,כעלטנעה

32 



 לּפָאג) שעמ ג
 / ,רעסעפ ,רעמע = |

 ,סיוא זיא דיל'ס
 .סיורא טייג רענייא

25 

 ,כיז גרעמ רעסאוו ניא כעלעשיפ
 .כיז גרעווש רעגניצ עשלאפ
 ,טיורב נעמ טסע ,נסע ליװ עמ זא
 .טיוט נעמ זיא ,טבראטש עמ זא
 ,ריב נעמ טקנירט ,נעקנירט ליװ עמ זא
 ,רימ וצ מוק (עלעגנַי) עלעדיימ ענייש

26 

 ,ךל ןּתיו
 ;ָאטינ זיא טלעג ניק
 ,םימשה לטמ

 ;נעַײל וצ ּוװ ָאטינ
 ,ץראה ינמשמו
 ;צערָאּפ רעד נברָאטשעג
 ,שוריתו ןגד בורו
 זיוהריפ} .סעריפ ניא נבָארגאב מיא טָאה'ּמ

21 

 ,רעטעקאָארט ,סעב ,סע
 ,רעטעוװאדיו לעואמעדאמ
 --ּוװאדיו לעזאמעדאמ
 .וד טסייה סָאד

28 

 ,נָאקרוּפ מוקעי
 ,נגרָאמ עקרוּפ ,טנַײה עקרוּפ
 ,נגרָאװרעד רעװ נוא טקיטשרעד רע

23 



 : .רימ טגלָאמ -עלעשיימ רעניילק רעד וא == =
 : 4 . ?וט כיא סָאװ ,ריא טסייוו :

 עלעקעז א גיא גַײרא סע ּפָאטש כיאו
 וצ נביא נופ דניב נוא

30 

 0 לי טפראדעג טָאה יע . 8 רעלטָאק-רעלטָא נייא | ר
 ;גגָאלשאב וצ 2

 ר לפיוו טינ טסייו רערעדנא רעד
 2 לגענ-לדניש

 ,נבָאה וצרעד פראד עמ

 א ,יײרד טינ ,יײװצ טינ ,סנייא טינ
 אל .לל-רעדיל-רעדָא

 ,נקָאב ,גקָא
 וו ,נקָאלג עדייב

 יש 4 ,לרעּפ ,לריצ ו
 !סיורא סקוד

 א 21

 ענאּפ לאכעי
 ,עווַאלאמ זיא 1
 - ,עלאסעש 6 8 : עא ,עסָאק-עסָא : : יש | .עװָאל אוויּכ | א ,עקפאצ עיאד 7

2 
 1 ט ,עלאכעב 01 אריה
 :: 7 ,קימ-קיא

 ,צערּפ-צע עא ,קיזאקָאּפ 2
 !צעינָאק דוד יא



 / . צבָאוג יד ענעה
 .,נצנאט נעגנאגעג זיא
 .קָארעטנוא מעד נרָאלראפ יז טָעה

8 

: 
; 33 

 ,ענאיטאט ,ענאוודאנא

 ,עינאּפמָאק  ,עיוו-עלס
 אקארדווָאלַאס

 - .אקאט-אקיט
 ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
 .ללְרַּפ טסיב וד

34 

 עטעגעּפ ,עטעגע
 .נעט עדנוצ

 לבאפ-לבא

 .ענימ עד

 עקיּפ-עקיא

 .עקיטאמארג

 עניילק ענייא

 .טנָאז

 ,ילרד ,,ייווצ ,סנייא
 ילרפ טסיב וד

 ,ללצילַאּפ עשיסור נופ

 א ריב יד טא

 יי 4 :

* 5 
26 

 7 א

35 

 ,עלעגנעב עלעגנע
 !נבעל רימ זָאל
 וק יד לעװ כיא
 ,נבעג יורטש



 ג עי = יה

2 

 יי

 2 יב : סאל- בא עי

 . א י

 1 5 * 3 - בי : : בי
 : 2 יז לא - ':י - קה יק = "- יב

 יי יב הי טי ברעט ש טי שי א בר 42 עי יב טאטע איי טי; טי יב לט 2 טי דגל בקי לא = לי ליע א

 רב-

= 

 טי א ֹּמ
 0 טי םלא לעװ כלוש יד
 יא"( ?בבעג רעטכעפ םעד
 רימ טעװ רעטכעּפ רעד
 .נבעג רעטוּפ
 כיא לעװ רעטוּכ יד
 .נבעג צערָאּפ מעד
 רימ טעװ צערָאּפ רעד

 א ,נבעג צייוו
 כיא לעװ צייוו יד |

 .נבעג רענלימ מעד

 רימ טעװ רענלימ רעד
 שא .נבעג לעמ
 ר, כיא לעװ לעמ יד
 ן .נבעג רעקעב מעד
 רימ טעװ רעקעב רעד

 .נבעג טיורב
 )א כיא לעװ טיורב
 טא ,נבעג נעמאמ יד
 : רימ טעװ עמאמ יד
 .נבעג...

26 

 ,עלעזַײל ,יבוב ,יבוב

 .עלעזַײה א טייטש עקָארק ניא
 ?נענירד טניוװ רע
 .נעניראמ טימ שאי
 6 .נעניּפש נוא נציז סענאּפ ַײרד
 : | ,דַײז טניּפש ענייא
 ,רעבליז טניּפש עטייווצ יד
 ,דלָאג טניּפש עטירד יד

 ,טלָאװעג כיא בָאה עלעדניק סָאד



 : 6 אי יא :

 א .ן גישלעמינ שש
 הא איי שלעשב אש 6

 .צנאט ,עלענוז ,צנאט

 ,עלעּפעק נטימ
 יא א ,עלעּפע נא יװ

 8 יא .צנאט ,עלענוז ,צנאט יי
 א | ,עלעלַײמ נטימ יש

 | ,עלעלַײדג א יװ = | |
 .צנאט ,עלענוז ,צנאט
 ו | .,ללעזענ נטימ
 7: ,עלעזעה א יװ

 .צנאט ,עלענוז ,צנאט א
 ,כעלעטַײז יד טימ 6 א

 ,כעלעטַײל יד יװ לא
 .צנאט ,עלענוז ,צנאט א
 יש / .,,בטימ -  רו 6

 : : סעכָאּפשימ יד וצ לער
 ,צנאט ,עלענוז ,צנאט = | ל

 הילרבירו 2 יא

1 

 עלעגיו סעלעקנאי רעטנוא
 .עלעגיצ נדליג א טייטש
 נעלדנאה ברָאפעג זיא עלעגיצ סָאד

 .נעלדנאמ טימ סעקנישזָאר א
 ?עריוכס עטסעב יד זיא סָאװ שא

 .עריוט נענרעל טעװ עלעקנאי '
 ,נבַײרש רע טעװ מירָאפס ,נענרעל רע טעװ עריוט
 .נבַײלב עלעקנאי טעװ דיי רעמורפ נוא רעטוג א

4 



 = עלעגיוו סעלערָאס רעטנוא
 .עלעגיצ סַײװ-רָאלק א טייטש
 נעלדנאה נרָאפעג זיא עלעגיצ סָאד
 .נעלדנאמ טימ סעקנישוָאר

 ?עריוכס עטסעב יד זיא סָאװ 0
 .עריוט נענרעל טעװ גסָאכ סעלערָאס 7
 ,נענרעל רע סעװ עריוט א

 ,נביײרש רע טעװ םמירָאפס
 עמורפ א נוא עטוג א
 ..נבַײלב עלערָאס טעװ

3 

 2 נבעלרעד גלעװ נעמאמ העד טימ עטאט רעד
 טי .נריפ וצ עּפוכ רעד וצ נעלערַאס

 | נריפ וצ עּפוכ רעד וצ
 ,נריצ כיז נייש צנאג נוא

 ,רעטיפ ניא טייג עלעבלעק'ס |
 ,נעלערָאס נעמענ טעוו'ס רעװ
 .רעטומ נוא רעטָאפ נגערפ טעװ
 ,נגערפ רע טעװ רעטומ נוא רעטַאפ
 ,נגייל נעמ'ט רעלָאט טנזיוט
 ,נגרָאבוצ נעמ'ט רעלָאט טנזיוט
 ,נעלערָאס נעמענ'ט רעוו
 .גגרָאז וצ סָאװ נבָאה טינ טעװ

4 

 נעמאמ רעד זיא ל?וװ
 ,ריא זיא טְוג נוא
 ,נז א טָאה יז
 .רונש א נבָאה יז טעװ
 גקיש נעמ טעװ
 ,ריא כָצֹנ נָאטעאפ א
 נעמוק רע טעװ



 ,רימ ֹוצ ריא טימ
 עסיורג א נַײז טעװ
 .רימ אב עלודג

' 

 ,וז נַײמ ,פָאלש ,ּפָאלש
 ;כעלעויטש נפיוק ריד לעװ'כ
 ,נפיוק ריד כיא לעװ כעלעוװיטש
 ;נפיול וטסעװ רעדייכ ניא
 ,רעדייכ ניא וטסעװ נפיול
 ;רעדײסעק וטסעװ נענרעל

 ,נענרעל וטסעװ רעדייסעק
 ;נרעה סערוסב עטוג ריד נופ מעשעצרימיא
 ,סעלַײמ עטוג נוא סערוסב עטוג
 ;ןסעלַײש נענעקסאּפ וטסעװ רָאי נצכא וצ

 ,נענעקסאּפ וטסעװ סעלילש
 ,נענעשראד וטסעװ סעשָארד
 .מעליוא מענייש מעד נלעפעג כָאד וטסעוו

 ,טלעװ רעצנאג רעד יװ ,מעליוא מעד יוזא טינ

 ;ןטלעג כאס א כָאנרעד טיג עמ טארפיב
 ,עכָארבלזאמ נוא טלעג עלופ א
 נעכָאּפשימ רעכיױה א נופ סיורא כָאד טסמוק וד
 ,טַײל עלעדייא נופ ,עכַאּפשימ רעכיוה א נופ
 ,טַײצ רעקניצרוק א פא ּפַא נעמ טגייל עקנעסאכ יד

 ,רעריײסעק רָאג עקלמראי ,עלעמַײרטש
 ,רעגייז מענעדלָאג א עלאק-נסָאכ נעמ טקיש
 יעּפי רעטוג א טימ רעגייז מענעדלָאג א
 .עּפוכ רעד וצ עלאקינסָאכ נעמ טריפ
 ,ניטש עלעסיב א נסָאכ מעד נעמ טזָאל
 ,גייג וצ עלאק יד נָא טבייה קילג טימ נוא לזאמ טימ

 !ָאבאכערַאב , יירשעג א נעמ טיג
 ."ָאד עדײב נענַײז עלאק-נסָאכ
 קילג טימ נוא לזאמ טימ
 .קיווצ עלאק-נסָאכ נעמ טריפ
 ,שיט מענעדלָאג א נבעל קעווא ייז נעמ טצעז
 ,כיוי רענעדלָאג טימ שיפ ענעדלָאג טיג עמ
 ,כיוב ניא נדייב עלאק-נסָאכ טנוזעג א
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 ישי
 יי

 ,כעלעכיק עשטאּפ ,עשטאפ

 ;כעלעכיש נפיוק'ט עטאט רעד

 ,נפיוק רע טעװ כעלעכיש

 ;נפיױל וטסעװ ניײרא רעדייכ ניא

 ,רעדייכ ניא וטסעוװ נפיול

 :רעדײסעק וטסעװ נענרעל

 ,סערוש עכעלטע ניא רערייסעק

 נבעלרעד נלָאז עמאמ-עטאט
 !סערוסב עטוג נרעה וצ

 4 ,נעניווװעגוצ סערוסב וצ

 .נענעײל שטַײט נוא נביײרש נוא נענוואד

 ,כעלכיב יד סיוא נענעייל שטַײט

 ,כעלכיטנרעטש נטפעה נוא נעיינ

 ;נבעװּוצסױא כעלכיטנרעטש

 ,נבעג עצייא נא נעמעלא מעד ניא

 ,ניש רעיײז כָאד ןיא נבעג עצייא נא

 .ניילק זיא'מ לַײװ ,נענרעל כיז פראד עמ

 ,נענרעל כיז נעמ פראד ,ניילק זיא'מ לַײװ
 ,נענרעצרעד טינ נרעטלע יד לָאז'מ

 ;מענַאּפ כעליירפ א טימ ,נענרעצרעד טינ

 .מינָאכדאש יד נעיירד נָא כיז נבייה

 ונבַײרט טינ סעװָאטאק נייק נליוו מינָאכדאש יד

 .נבײרש מיָאנט ניוש נליוו ייז

 גניילק זיא נסָאכ רעד - נבַײרש םייָאנט

 ,ניטשאב צערָאּפ מעד וצ נענַאק לָאז רע יבא

 ,מיכָארד עכיוה ניא צערַאּפ מעד וצ
 ;םעכָאכדימלאט א נַײז טעװ נסָאכ סעלערָאס
 ,סעלַײמ עטוג טימ מעכָאכדימלאט א
 ;סעלַײש נענעקסאּפ נענעק טעװ נסָאכ סעלערָאס
 נענעקטאּפ רע טעװ סעלַײש
 .נענעשראד עּפוכ רעד וצ נוא
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 "עט שר הי ר ריי עי אתם ר טי לי יט עי יעטא 4 יש יו וי טא יט

 ,נלעטש נייש צנאג כיז עּפוכ רעד ֹוצ טעװ רע
 ;גלעפעג נַײּפ צנאג מעליא מעד טעװ רע נוא
 ,טלעװ רעצנאג רעד יא ,מעליוא מעד יא
 ;טלעג כאס א נגָאװצ נעמ טעװ נעלערָאס
 + .סעניװעמ צוכא ,טלעג כאס א
 ;סענױלּפיצ ענרעדליג יד נַײרא נעמ טגנערב
 ,רעכעב ענרעבליז ניא סענױלּפיצ ענרעדליג יד
 .רעכעה עשַארד יד נסָאכ רעד טגָאז

 ,גדיירפ ניא ּפָאלש

 ,נדײל נייק טינ טסייוו וד
 ! דניק רעַײט נַײמ ,ּפָאלש

 ,עלעגייפ נַײמ ,פַאלש

 ,עלעגייא נייד וצ כאמ

 !דניק רעַײט נַײמ ,פָאלש

 ,עמאטסימ ,נרעטלע ענַײד
 ,עמאמ-עטאט עַײרט נענַײז
 ;נבעלרעד סטוג ריד נופ נלעװ נטלָאװ

 עלעטירט א נעז נרעג גטלָאװ
 ,עלעסיפ נעַײרטעג גיד נופ
 .נבעג עקָאדצ סיװעג ייז נטלָאװ

 ,נלאב יד פא נדאלעג נַײז טסעװ

 ,בלאז יד ניא נצנאט טסעװ

 ןניהא נוא רעהא נעיירד כיז טסעוװ

 גברעװ נלעפעג טסעװ

 - .,גרעה עלא נשיווצ

 !דניק נַײמ ,סיוא כיז ּפָאלש לַײװרעד

 ,ירפרעדניא נייטשפוא טסעוו

 .כאס א טעברא נבָאה וטסעוו

 כעלעכיט נקירטש טסעװ

 - ,כעלעכיב יד נופ נזעל נוא

 !דניק נַײמ ,סיוא כיז ּפָאלש לַײװרעד
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 ,נדיירפ ניא ,דניק נַיײמ ,פָאלש
 : 0: ! טנוזעג פָאלש עלַײװרעד : 4 | א יז ,נדיײל ענַײד נסעגראפ טסעװ וד א

 ,כעלעכיב נועל טסעװ וד
 --,כעלעכיט :קירטש טסעװ וד
 !דניק נַײמ ,פָאלש עלַײװרעד

 לאז ניא טרָאד
 ,לאב א לָאמא נַײז טעװ
 !טניװ א עלעדײלק נַײד טימ נכאמ'טס וד
 ,עלעמאמ ,עשז ּפָאלש ,עשז ּפָאלש
 ,עלעמאד א לָאמא נַײז טסעװ וד
 !טנוװעג ּפָאלש עלַײװרעד

 ,דניק גיײמ ,עשז ּפָאלש
 דניװשעג נוא כיג

 .עלעגיוו נקניגייש נַײד ניא '

 ריד נבעל נצעז רימ כיז לעװ כיא 0
 .עלעדיל קנינייש א נעגניז נוא |

 ,רעגײטש א ראפ סָאד זיא סָאװ /
 ,רעגייזא פלעווצ ניוש ויא סע |

 !נַײא טינ כָאנ טספָאלש וד נוא
 ,ערָאװס רעדנא ניק זיא סע ןי

 "טא ,ערָאנַײא נא טסָאה וד זא :
 א !דניק נַײמ ,נַײא עשז ּפָאלש

 ,ןטעּפש נַײז טינ טלָאװ סע נעװ א

 טעב נופ ּפָארא כיא טלָאװ 2

 .נכערּפשּפָא עלערָאנַײא גא טלָאװ נוא ע
 ,פוג נַײד נופ ּפָארא 0
 .פוא טינ כָאנ נענַײז העבַײװ יד זיב 1
 ?נפרָאװראפ עלעּפעק סָאד יוזא וטסָאה סָאװ :

 -פ 7 7

 שי

 א



 יא יב עא לה

 ילוילדעילא === =
 0 י"הנוק םעביל בימ יי היי

 כעלעגײא יד וצ עשז כאמ = |
 ,טנוזעג פוא ייטש נוא

 וצ ייז כאמ
 ,נפָא יז כאמ נוא
 טייהרעקניטנוזעג
 ! נפָאלש וטסלָאז

 טסנײװ נוא כיז טסעשטשעיּפ
 - ,טינ וטסליװ נפָאלש נוא
 רעטומ נַײד נָא כָאד וד טסכאמ
 .טימרעד טימ נצרעמש

 נגיו נוא נעגניז
 ;טנורג רעצנאג נַײד זיא
 ,דניק גַײמ ,עשז ּפָאלש
 !טנוזעג עשז ּפָאלש

 נרעב טימ סעבאשז
 ,נציז נסיורד פא !6?) נעוט} נעהַא
 ,סנקעטש עכיוה יד טימ
 .נציּפש עגנאל יד טימ|

 טנײװ סָאװ ,עלעדײמ א
 - ,נַײז קיור טינ ליװ נוא
 וצ ריא יז נעמענ
 !נַײרא עברָאט ניא נפראוו נוא



 0 רע יא שטאט יט טא
 ( יט עי א יט 61

: 
= 

 יי

11 

 ,עילויל-עילא
 !עלודג נײמ ,פָאלש
 ראש ענַײד וצ כאמ
 7 ענַײפ יד כעלעגייא
 : ,דניװשעג נוא כיג צנאג
 0 - : רעדיװ פוא ייטש נוא
 ,רעדילג עטנוזעג טימ
 ,דניק סעסיז ,ביל נַײמ

12 

 ,עקנילויל-עילויל-עילא
 ,עקנילודג נַײמ ,פָאלש ,עשז ּפָאלש
 ,עקניניר נַײמ עלעדניק
 ' ,עקניניש נַײמ עלעדניק
 ֹו ,עלענייװ טינ ,עקניּפָאלש
 .עלעניילא עקניטאּפ

13 

 עלעגיו סדניק נרעטנוא
 .עלעגיצ נדלָאג א טייטש
 נעלדנאה נרָאפעג זיא עלעגיצ'ס
 ,נעלדנאמ טימ סעקנישזָאר
 - --נגַײפ טימ סעקנישזָאר
 .נגיײװש נוא נפָאלש טעװ דניק'ס

14 

 2 ,עלעדנוז ,עילויל-עילַײא
 ,עלעגיו נייש נַײד ניא עשו פָאלש
 ןפוא כיז קעװ נוא נַײא עשז ּפָאלש
 ,םוא כיד טקעװ נוא עטאט רעד טמוק

 ?טכארבעג כעלרעדניק ענייש ענַײמ רע טָאה סָאװ
 ,נגײפ נוא כעלעפע נוא כעלעסינ

 .נגַײװש ליטש נלעװו כעלרעדניק ענַײמ

 רבו בי

6 

 א
, 
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 !פָאלש ,פָאלש ,פָאלש
 ,פרָאד ניא נרָאפ טעװ עטאט רעד
 ,עלעפע נא נעגנערב רע טעװ
 .עלעּפעק סָאד טנװעג נַײז טעװ

 ,וואא ּפָאלש ,ּפָאלש
 ,עלעסינ א נעגנערב רע טעװ
 .עלעסיפ סָאד טנװעג נַײז טעװ

 .האא ּפָאלש ,פָאלש
 ,עלעטנע נא נעגנערב רע טעװ
 .עלעטנעה סָאד טנוזעג נַײז טעװ

 טי .ןואא פָאלש ,פָאלש

 ן ,עלעכַײי א נעגנערב רע טעװ

 .עלעכַײב סָאד טנװעג נַײז טעװ

 .האא ּפָאלש ,פָאלש
 ,עלעגייפ א נעגנערב רע טעװ
 .עלעגײא סָאד טנוזעג נַײז טעװ

 .וואא ּפָאלש ,ּפָאלש
 ,עלעזעה א נעגנעוב רע טעװ

 יעלעזענ סָאד טנװעג נַײז טעװ

16 

 ,ויל-ויל-ויל - ,ויל-וילדַײא
 .יה ָאטשינ עטאט
 ?נרָאפעג עטאט זיא ּוװ
 ,ירטס נייק
 ?נפיוק עטאט טעװ סָאװ
 וק א טימ עלעבלעק א
 ?נקלעמ יז טעװ רעװ
 ,וד נוא כיא
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 טא

 ,ור נַײד ניא רימ ּפָאלש ,רימ ּפָאלש
 ,וצ כעלעגייא ערעשָאק יד כאמ
 ,פוא ײז כאמ נוא וצ ייז כאמ
 .פוא כיד טקעװ נוא עטאט רעד טמוק

 ,קעװפוא טינ ,עטאט ,עטאט
 .קעװא רעטַײװ ,נּפָאלש טעװ דניק סָאד
 ,דניק רעַײט נַײמ ,פָאלש ,עשז ּפָאלש

 .טנוזעג וצ נַײז ריד טעװ סע | ;

18 

 ,טגײלעג נפַאלש ,דניק גלימ ,כיד בָאה'כ
 .טייהרעטנוזעג נפָאלש רימ וטסלָאז
 ,נגיל רימ וטסלָאז טייהרעטנוזעג
 .נגיװ כיד לעװ כיא נוא נעגניז ריד לעװ כיא נוא
 ,דניק נַײמ ,פָאלש ,דניק גַײמ ,פָאלש

 ,טנוזעג נַײז נוא נבעל רימ טסלָאז וד 0 שא

 ,טכאמעגוצ כעלעגיא ענַײד ניֹוש טסָאה וד א

 .טכאנראפ רעטנוא טייג נוז ענייש יד יװ סא
 ( ,הצ גנוא נפָא כעלעגייא ענַײד גיוש טסָאה וד | :

 .ירפרעדניא פוא טייג נוז ענייש יד יװ
 ,וואא ,דניק נַײמ ,פָאלש

 ,נלָאצוצּפָא טינ רָאג זיא סערציוא סרעסייק מעד 0
 .גלָאמוצּפָא טינ רָאג זיא דניק נַײמ נופ טַײקניײש יד 1

 7: ,נבעגעג טָאג רימ טָאה ענָאטאמ אזא |
 ' ינבעל רימ לָאז רע ,נסקאװו ריִמ לָאז רע
 .ואא ,דניק נַײמ ,פָאלש

 עכולעמ רענעדלָאג נַײז טימ סערציוא סרעסייק מעד 6
 ,עכינ ליפיוזא טינ רימ אב כָאד ויא
 .נַײש רעקיטכיל נַײד טימ עכינ רימ אב טסיב וד יװ
 ,נַײמ טלעװ יד ויא ,נָא כיד קוק כיא זא
 .ואא ,דניק נַײמ ,פַאלש
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 : יי דיא לי אי יי א ביד טו

 גקיטנא עטסרעַײט יד ,נטנאילירב עטסרעַײט יד -

 ,נקיװקרעד צראה נַײמ ליפיוזא טינ נעוט 6
 ,קילב נקידווענייכ נַײד טימ צראה נַײמ טסקיװקרעד וד יו

 .קוק א ריד פא וט כיא ,דניק נַײמ ,סאשעב 2
 .האא ,דניק גַײמ ,פָאלש

 ,נרעלקרָאפ כיז ריד ננעװ לָאמא וט כיא נעװ
 ,גרעטש יד טימ נוז יד עז כיא ,רימ כיז טכאד
 ,נדייר רימ וצ טסוט רעטכעלעג נַײד טימ וד נעװ
 .נדינאג נופ נרעיוט יד רימ ראפ כיז נענעפע
 .ואא ,דניק נַײמ ,פַאלש

 ,נײטש נפָא נלעוו נדיינאג נופ נריט יד
 .נײג נפראד טלעװ רענעי פא לעװ כיא זא
 ,רעטוג א נוא רעמורפ א נַײז כָאד טסעװ וד
 .רעטומ סקידאצ מעד נַײרא טזָאל ,טייג יז :נגָאז נעמ טעוו
 .ואא ,דניק נַײמ ,פָאלש

 ?נטָאבעג טָאה טָאג סָאװ ,נטלאהעג טינ טָאה עטאט נַײד
 ,גטָארב נוא נענערב טלעװ רענעי פא מיא נעמ טעװ
 ,נעִימ נָאט כיד טסעװ ,דניק נַײמ ,וד רָאנ
 ..נעיצוצסיורא מענעג נופ נטאט מעד
 .וואא ,דניק נַײמ ,פָאלש

19 

 ,עכולעמ רעצנאג נַײז טימ סערציוא סיעסיק מעד טאהעג טלָאװ'ּכ זא
 ,עכיג סיורג יוא רימ אב נַײז טינ רָאג סָאד טלָאװ
 !נַײש ניײמ ,טכיל נַײמ ,עכינ רימ אב טסיב וד יו
 !נַײמ זיא טלעװ עצנאג יד  כיא ניימ ,כיד עזרעד כיא זא
 ,דניק נַײמ ,ּפָאלש ,דניק נַײמ ,פָאלש
 !טנוזעג נַײז נוא נעור. רימ טסלָאז

 נקיטנא עלא נוא נטנאיללרב עלא
 ,נקיװקרע טינ ליפיזא צראה נַײמ כָאד נענעק
 ,נַײש נַײמ ,טכיפ גַײמ ,נקיוקרע טסוט וד לפיוו
 !נַײמ זיא טלעװ עצנאג יד וא ,נענימ כיא ליװ ריד טימ

 .ואא ,דניק נַײמ ,פָאלש
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 קב יי 1



 2 יד אשי ביו

 לי

 רעשט טא א יא א 7 1 טא
 לי

2 * 

 ,לגיו נַײד ניא טספָאלש נוא טסגיל וד זא
 .לגילפ רעייז טימ כיד נקעדאב נוא מיכָאלאמ עטוג נעייטש

 ,נַײש נַײמ ,טכיל נַײמ טסיב ,דניק נַײמ ,וד
 !נַײמ זיא טלעװ עצנאג יד ,נענײמ כיא ליוו ריד טיּמ
 .וואא ,דניק נַײמ ,ּפָאלש

 ,נטָאבעג טָאה טָאג סָאװ ,טנרעלעג טינ דניק מעד טָאה עטאט רעד
 ;נטָארב נוא נענערב טלעװ רענעי פא מיא נעמ טעװ
 נעימ כיז טסלָאז ,סעקדיצ ענַײד טימ ,דניק ביל נַײמ ,וד נוא
 ,נעיצוצסיווא מענעג נופ נטאט נַײד
 .ואא ,דניק גַײמ ,פָאלש

 ,נײג טלעװ רענעי פא נפראד לָאמא לעװ כיא זא
 .נײטש נפָא נדיינאג נופ נריט יד נלעװ
 ,רעטוג א נוא רעמורפ א נַײז רימ טסלָאז ,רניק נַײמ ,וד
 !רעטומ סקידאצ מעד נַײרא טזָאל :טלעװ רענעי פא גגָאז נעמ טעװ
 ,דניק נַײמ ,פָאלש ,דניק נַײמ ,פָאלש
 !טנוזעג נַײז נוא נעור רימ טסלָאז
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 ,נגיװ כיד לעװ כיא ,דניק נַײמ ,פָאלש
 .נגינ מענייש א נעגניז ריד לעוו'כ
 ,ור נַײד ניא ,דניק נַײמ ,פָאלש
 .וצ כעלעגייא ענַײד עשז כאמ

 ,ּפָא יז נפע נוא וצ יז כאמ
 ,ּפָאק נַײד ניא ריד טנוזעג א
 ,ור נַײד ניא ,דניק נַײמ ,פָאלש
 וצ כעלעגייא ענַײד עשז כאמ

 ,נכאמ ענעסאכ כיד כיא לעװ רָאי פלעווצ וצ

 ינכאז עטוג עלא נוא רעדיײלק נעײנ ריד לעוו'כ

 ;רָאג נופרעד טכאל סערױקיּפא רעד עטאט רעד

 ,רָאי נצכא וצ רָאנ ,רע טגָאז ,ענעסאכ
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 יי ירא א בע יד א א דו ע"י שי א , יד טא רע א א 8

 : ' : - 7 6 שיש טא לא
 וי ' טי דע ששי ײ טיר ש 4 1 יד

 יי
 א

1 

 ,עסַײמ א נעװעג ויא ָאמא

 ,כעליירפ טינ רָאג זיא עסַײמ יד

 טענָא כיז טבייה עסַײמ יד

 .כעליימ נשידִיי א טימ

 ,עלעגייפ גַײמ ,עקנילויל

 ,דניק נַײמ ,עקנילויל

 ,עביל אזא נרַאװעגנַָא בָאה'כ
 !דניוװ נוא רימ זיא ייוו

 ,כעלימ א נעװעג זיא לָאמא
 ,עקלאמ א טאהעג טָאה כעליימ רעד
 ,נטרָאגנַײװ א טאהעג טָאה עקלאמ יד
 * .דניק גַײמ ,עקנילויל

 .ואא ,עלעגייפ נַײמ ,עקנילויל

 ,עלעמיב א נעװעג זיא נטרָאגנַײװ ניא

 ,עלעגַײװצ א טאהעג טָאה עלעמייב סָאד

 ,עלעטסענ א נעװעג זיא עלעגַײװצ נפא

 יעלעגײפ א טבעלעג טָאה עלעטסענ ניא
 .ואא ,עלעגייפ נַײמ ,עקנילויל

 ,נברָאטשעגּפָא ןיא כעליימ רעד
 ,נברָאדראפ נרָאװעג זיא עקלאמ יד
 ,נכָארבעגּפָא זיא עלעגַײװצ סָאד
 .נּפָאלטנא טסענ נופ עלעגייפ סָאד

 יואא ,עּפעגייפ נַײמ ,עקנילויל

 ,רעטײל אזא נעמ טמענ ּוװ

 ;נלייא טנזיוט נופ גנאל

 ,מעכַאכ אזא נעמ טמענ ּוװ

 .נליצ נרעטש יד נענעק לָאז רע
 .האא ,עלעגייפ נַיײמ ,עקנילויל

 ,מעכָאכ אזא נעמ טמענ ּוװ

 ;נלייה נדנוװ ענַײמ נענעק לָאז רע
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 , לע
 זעיר רב +

 ה טי יג רשי אי א יש שיט שי 4 ,

 ,רעטקָאד אזא נעמ טמענ ּוװ
 : .נלייה צראה נַײמ נענעק לָאז רע

 א .ואא ,עלעגייפ נַײמ ,עקנילויל

 א 2

 " // סעלעגיא ענַײד ,דניק נַײמ ,וצ סילש
 ן .סיורא טינ סעַײכ ניײמ מענ נוא

 ,טינ וטסייװ ,דניק נַײמ ,קילגמוא נסיורג נייד נופ

 .סיוא טצעי ריד גָאז כיא סָאװ ,מעד נופ

 עלעגילפ נַײז טימ נקעדוצ כיד טעװ כעלאמ רעד
 : ;גָאט נסַײװ-רָאלק נגרָאמ זיב
 עלעגיו רעטנלע רעד נבעל

 .גָאלק נוא ,רעטומ נַײד ,כיא ציז

 נריובעג כיד בָאה כיא סָאװ ,גָאלק כיא
 .צרעמש פא ,קילגמוא פא ,סערָאצ פא
 ,נריולראפ רעטָאפ נַײד בָאה כיא נעװ
 .צרעה נרעטנוא רימ אב נעוװעג וטסיב

 ,גנוילב נַײד נופ סיורא טסיב וד נעוװ

 .נעװעג טינ זדנוא אב ניוש רע זיא

 -- ,טינ וטסָאה ,דניק נַײמ ,רעטָאפ נייק

 .נעז וצ טבעלרעד טינ כיד טָאה רע

 ,למיה נפא נפורעג נעמ טָאה רעטָאפ נַײד
 .קירוצ נעמוק טינ לָאמנײק ניוש טעװ רע
 ,למירד ניא ,דניק נַײמ ,פָאלש
 !קילגמוא נסיורג נופ טינ טסייטשראפ וד

 ֶו ,נרעװ רעטלע לסיב א טסעװ וד נעװ
 ן ;גניטשראפ קילגמוא נסיורג נופ וטסעוו
 ,נרערט טימ נסיגאב כיד טעװ סָאד
 .נײלא רעטומ נַײד יװ יוזא

 ,נבעל נצנאג נַײד וטסעװ נעװערָאה
 ;טיורב נַײד נעמוקנָא ריד טעװ טיונ טימ
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 ,נעניר נגוא ענַײד נופ טעװ טולב
 .טיוט זיא רעטָאּפ גַײד לַײװ

 ,נעמאזוצ עדייב רימ גטלָאװ נעװערָאה
 .געועג טינ טכעלש יוזא זדנוא טלָאװ
 ,נעמיוש וטסעװ ,דניק נַײמ ,רעסאו נטלאק ניא
 ,ריד גנופ טַײװ צנאג נַײז לעװ כיא נוא

 ,נעמיװש מאי נפא וטסעװ נבעל נַײד פא
 ;נגָארטמורא כיד נלעװ סעילאווכ יד 0

 ,נעמוקוצ נלעו וטסעװ גערב א וצ
 ,גגָאלשרעד נענעק טינ כיז טסעװ וד נוא

 ;גסױטשקעװא כיד טעװ רערעדעי
 !ייג ,רעטַײװ ייג :נגָאז ריד טעװ עמ
 ,רעדמערפ א רערעזדנוא טסיב וד
 !יײװ ּפָא ,וטסיב למעסָאי א

 עשידאק-ערוועכ יד ראפ

 :טלעװ א טנפעעג כיז טָאה
 עזָאה יד כיז ניא נבָאה ייז

 .טלעג נטיוט א ראפ נעמענ וצ

 ,עלעווייצאמ א טייטש מעליוסעב נפא
 - נאּפש נייא ריא נופ נטערטוצּפָא
 ,עלעווייקענ עגנוי א טציז נטרָאד
 .נאמ גקניגנוי ריא כָאנ טגָאלק

 נברָאטשעג זיא רע סָאװ ,טגָאלק יז
 ;דניק ניילק א :זָאלעג ריא טָאה נוא
 ,נברַאדראפ נַײז יז פראד גבעל סענעצנאג ריא
 .דניר יד כעטסאּפ א נָא יװ יוזא
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 עלעמערד נַײד ניא ,דניק נַײמ ,עשז פָאלש
 ,גָאט נלעה מעד זיב
 עלעגיװ טנלע נַײד נבעל נוא

 ,טגָאלק גוא עמאמ נַײד טייטש 4
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 נריובעג כיד טָאה יז סָאװ ,טגָאלק יז
 ;צראמש פא ,נדײל פא ,סערָאצ פא
 ,נרָאלראפ רעטָאפ נַײד בָאה כיא סאשעב
 .צראה נַײמ רעטנוא נגעלעג כָאנ וטסיב

 ,טינ וטסָאה ,עלעגייפ נַײמ ,רעטָאּפ נייק
 ;בעז וצ טבעלרעד טינ כיד טָאה רע
 ,גריובעג כיד בָאה כיא סאשעב
 ינעװעג טינ טלעװ רעד פא רעטָאפ נַײד זיא

 ,נעמיוש וטסעװ מאי נטַײװ נרעביא
 ,נגָארט כיד נלעװ נלעװ יד
 נעמוקוצ טינ וטסעװ גערב א וצ
 .נגָאלשרעד נענעק טינ כיז טסעװ נוא

 ,נעמיווש וטסעװ מאי נרעביא

 ,טיורב נַײד נעמוקנָא ריד טעװ רעווש

 ,נסיגראפ טסעװ וד נרערט לפיוו

 .טיוט זיא רעטָאפ נַײד זא ,נענָאמרעד כיז טסעו
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 ,דניק ענדיב ,ויל-ויל-וילא
 .דניו נוא ייװ ,נעמאמ רעד זיא יו

 עלעגיוו ניא קיניײװניא

 -- ,עלעגיצ סַײװ-רָאלק א טגיל
 .עמ עלעגיצ ,עמ עלעגיצ

 ,גײװ עשז טינ ,ַײרש עשז טינ
 - ,גײטש א יװ ,טנלע כָאד טסיב
 .עמ עלעגיצ ,עמ עלעגיצ

 ,טלעװ נַײד זיא רעטצניפ נוא טסיװ
 --,טלעק נוא רעגנוה ליטש עשז ךַײל

 .עמ עלעגיצ ,עמ עלעגיצ

 ,רעה ,רָאנ רעה ,נסיורד ניא טרָאד

 - ,רעב א טמורב ,פלָאװ א טעיווװ

 .עמ עלעגיצ ,עמ עלעגיצ
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4 

 ְ | ,עלעגיו סָאד זיא קידיײל ,קידייל
 ר ,עלעגיצ סַײװ-רָאלק נַײמ ָאטינ ,יוא
 4 -- ,דניק ענדיב ,ויל-ויל-וילא
 .דניװ נוא ייװ ,נעמאמ רעד זיא יו
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 דניצא לרעטומ א עלעגיו סדניק מעד אב
 :עלעגינ א טגניז נוא טציז
 ,עלעגיצ נדלָאג נַײמ ,פָאלש --
 ּו .דניק רעַײט נַײמ ,פָאלש

 עלעניײא נַײד גנאל ָאז ,פָאלש
 ,טרערטעגסיוא טינ כָאנ זיא
 נעלעגייפ ניײמ ,קאמשעג פָאלש
 עלעגער סעדעי זיא טצעי
 .טרעװ ריד ראפ נענָאילימ

 ,נַײז כעלרעווש סָאד טעװ רעטעּפש

 .גנידצלא נופ מירוסעי
 נַײז כעלרע וטסעוװ נלעוו
 ,נַײז כעלרעגאב וצאד נוא
 !גנירג טינ זיא סָאד ,ַײא

 ,עינוטלעצ ניײד ריד זיא ביל
 דנילב כָאנ טסיב וד גנאל ַאז
 ,עינוטלעװ רעזדנוא טינ טסנעק וד נוא
 עינוטלעג ראפ טפיוק עמ ּוח
 .דניק א ,בַײװ א ,נאמ א
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 ,רענײש נַײמ ניורק נַײמ ,דניק נַײמ ,פָאלש
 !ויל-ןיל-ויל ,עשז ּפָאלש
 ,רענייא שעדאק נַײמ ,נבעל נַײמ ,ּפָאלש
 !וינ-ויניוז ,עשז ּפָאלש
 ,רעניא שעדאק נַײמ ,נבעל נַײמ ,פָאלש
 ! וינ-וינ-וז ,עשז ּפָאלש
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 שא "6

 יי יז עג קל טשארטער אש יא יא
 ) , 7 א 7 טא ר יא ירא עא =

 עמאמ נַײד טציז לגיװ נַײד אב
 6 ;טניײװ נוא דיל א טגניז נוא 0
 | ,עמאטסימ ,נייטשראפ לָאמא טסעװ וד /

 ,טניימעג טָאה יז סָאװ 0
 יו

 עטאט רעד זיא עקירעמא ניא ץ
 !ינ-וינ-וז ,רענַײד
 ,עטאסעל דניק א כָאנ טסיב וד
 ! ןלל-ויל-ויל ,עשז ּפָאלש

 ,נדעי ראפ זיא עקירעמא ניא |
 ,קילג א רָאג ,נעמ טגָאז :

 נדיינאג א נדעי ראפ נוא
 .קיטנא גא סעּפע רָאג

 נכָאװרעדמוא נעמ טסע נטרָאד
 ; וינ-וינ-וז ,עלאכ
 ,נכָאק ריד כיא לעװ כעלעכאי
 ! ןיל-ויִל-ויִל ,עשז ּפָאלש

 נקיש רע טעװ ,נסיײה טעװ טָאג

 ' ,וינ-וינ-וז ,כעלעווירב

 ,נקילגאב זדנוא נכיגניא רָאג

 !ויְל-ויִל-ויל ,עשז ּפָאלש

 ,רעלָאד קיצנאוצ נקיש טעװ רע

 ,וצרעד טערטרָאּפ נַײז

 - !רע לָאז נבעל - נעמענ טעװ נוא

 : ,וצ-וצניהא זדנוא

 ,נשוק וצ זדנוא נּפאכ טעװ רע
 ;דײרפ ראפ שזא נצנאט
 ,נסיג נרערט נלאווק לעװ כיא
 .טייהרעליטש נענייוו

 ,לטיוק עטוג סָאד טמוק סע ויב

 ! ןיל-ויּל-ויל ,עשז פָאלש
 ,לטימ רעַײט א זיא ןּפָאלש
 ,וינ-ולנ-וז ,עשז ּפָאלש
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 ,לטימ רעַײט א ןיא נפָאלש
 !וינ-וינ-וז ,עשז ּפָאלש
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 ,טגָאזענוצ רימ טָאה רע ,טגָאזעגוצ רימ טָאה רע

 ;נעמענ וצ טגָאזעגוצ רימ טָאה רע

 ;נעמענ וצ טגָאזעגוצ רימ טָאה רע

 ,לדיימ רעדנא נא וצ קעוא טייג רע
 .נעמעלק צראה נַײמ טוט

 ּפָאלש ,דניק גַײמ ,ּפָאלש
 !פָאלש גרעַײט גַײד ניא

 נלָאטאב מיא טעֶװ טָאג נעװו !
 ,עביל רעשלאפ רעד ראפ
 !ּפָארטש נַײז נַײז ניש טעװ סָאד

 ,עלעּפע גייק ָאטינ רָאג זיא'ס
 ;נענירדניא מערָאװ נייק נַײז טינ לָאז סָאװ
 ,נָאזרעּפסנאמ נייק ָאטינ רָאג זיא'ס
 .געניז נשלאפ ניק נבָאה טינ לָאז סָאװ

 .ואא פָאלש ,דניק נַײמ ,פָאלש

 עלעדיילק א טיינעג כיז בָאה'כ
 ;טײרב יד נישרא פניפ נופ
 ,גבָאה טינ ייז נלָאז בָאה נייק נוא סטוג נייק
 !טריישעגרעדנאנאפ עביל רעזדנוא נבָאה סָאװ ,יד

 .ואא ּפָאלש ,דניק נַײמ ,פָאלש

28 

 נבעל יוזא וטסלָאז
 ,טנוזעג נַײז נוא
 נציז ריד לעװ כיא יװ

 .דניק'ס נגיוו נוא

 !אש ,אש ,אש ,ויל-וילא

 געגנאגעג ןיא עמאמ נַײד
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 גר רשי לע צב בי רענעצ בא

 ;נײרא סאג ניא

 !דניק ניימ ,ּפָאלש ,ויל-וילא
 נעמוק טעװ עמאמ יד
 .ךניושעג נוא כיג

 ..גבעל יוזא וטסלָאז
 !נענירד רימ טגיל'ס
 נעגנאגעג זיא עמאמ נייד

 .נענידראפ סאג ניא

 .וואא ויל-וילא

 ,נשוק כיא לעװ כיד
 ,נטעלג כיא לעװ כיד
 כיא לעװ נעמאמ נַײד
 .נטעלּפעצ ּפָאק מעד

 .וואא ויל-וילא

 כעלעדיימ ערעדנא

 ,בעגנירּפש נוא נצנאט

 דניק'ס זומ כיא נוא

 .נעגניז נוא נגיוו

 .וואא ויל-וילא

 כעלעדיימ ערעדנא

 ,נשאנ כעלרעקוצ

 סדניק'ס זומ כיא נוא

 .גשאוו כעלעדניוו

 .וואא ןיל-וילא

29 

 ,יורפ א רָאנ ,עלוסב נייק טשינ
 ,יורטש-רעבָאה ,ויל-וילא
 ,נשאנ רעקוצ כעלדיימ ערעדנא
 ,נשאװ כעלעדניװ סדניק מעד - כיא
 ,נעגנירּפש ,נצנאט כעלדיימ ערעדנא
 .נעגניז ויל-ויל-וילא לעװ כיא

 רמת ודאי
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 רעליל-ע ביל

 עביל 1

1 

 ,יטערט ,יטערט ,יטערט
 ?גנאז יטערט יד סָאװ
 לגיפ רענייש א טמוק
 ,גנאזעג נייש א טכאמ נוא
 :געגנוזעג טָאה ,נעגנוזעג טָאה
 מורא רָאי ירד ניא
 .מורא ערָאס כיז טיירד

 ,טיירדעגמורא כיז טָאה ערָאס
 !טיירדראפ ּפָאק מעד כיז טָאה עוואכ
 ,יטערט ,יטערט ,יטערט

 ?גנאז יטערט יד סָאװ
 לגיופ רענייש א טמוק
 .גנאזעג נייש א טכאמ נוא
 :נעגנוזעג טָאה ,נעגנוזעג טָאה
 מודא רָאי ירד ניא
 .מורא ענאכ כיז טיירד

 ,טיירדעגמורא כיז טָאה ענאכ
 !טיירדראפ ּפָאק מעד כיז טָאה עלייב
 ,יטערט ,יטערט ,יטערט
 ?גנאז יטערט יד סָאװ
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 ר בא

 = יי. רעב

 1 לגיופ רענייש א טמוק
 ") .גנאועג נײש א טכאמ נוא
 : :געגנוזעג טָאה ,נעגנוזעג טָאה
 מורא רָאי ַײרד ניא
 .מודא עטנעי כיז טיירד

2 

 |ז זָאװערעּפ| זָאהערעּפ סָאלש גרעטנוא
 :ענירג יד רעטסע טייטש
 ,טײג נסָאכ רעד ,טייטש רעטסע
 .וניוװָא מָארװא -- יז טניימ

 ,יא סָאד רעװ ,נסיװ יז טלָאװ

 :נעקניװ מיא וצ יז טלָאװ
 ,נײװ לזעלג א נבָאה יז טלָאװ

 .נעקנירט מיא וצ יז טלָאװ

 ,נגָאװ-נוא-דרעפ נבָאה יז טלָאװ
 :נפיול מיא וצ יז טלָאװ
 ,טלעג עלעקעז א נבָאה יז טלָאװ
 .גפיקּפָא מיא יז טלָאװ

 ,עלעדיל א רימ ליּפש ,עמָאי ,עמָאי
 --,ליו עלעדיימ סָאד סָאװ
 ,נבָאה כעלעכיש רָאּפ א ליװ עלעדיימ סָאד
 ..גגָאז רעטסוש מעד נייג נעמ זומ
 ,ניינ ,עשעמאמ ,ניינ --
 ,נייטשראפ טשינ כימ טסנָאק וד
 !ניײמ כיא סָאװ ,טשינ טסיײװ וד

ָּ 
 ,עלעדיל א רימ ליּפש ,עמָאי ,עמָאי
 --,ליװ עלעדיימ סָאד סָאװ
 ,נבָאה עלעדיײלק א ליװ עלעדיימ סָאד
 ..נגָאז נרעדַײנש רעד נייג נעמ זומ
 .ואא ניינ ,עשעמאמ ,ניינ --
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 ,עלעדיל א רימ ליּפש ,עמָאי ,עמָאי
 - ,ליװ עלעדיימ סָאד סָאװ
 ,נבָאה עלעטיה א ליװ עלעדיימ סָאד

 ..ֿבגָאז עקרעצוּפ רעד נײג נעמ זומ

 .ואא .נײינ ,עשעמאמ ,ניינ --

 ,עלעדיל א רימ ליּפש ,עמָאי ,עמָאל
 - ,ֿציװ עלעדיימ סָאד סָאװ
 ,נבָאה כעלגניריוא רַאּפ א ליװ עלעדיימ סָאד
 ..נגָאז דימשדלַאג מעד נייג נעמ זומ
 .װאא ניינ ,עשעמאמ ,ניינ --

 ,עלעדיל א רימ ליּפש ,עמָאי ,עמָאי
 --ליװ עלעדיימ סָאד סָאװ
 ,נבָאה נסָאכ א ליװ עלעדיימ סָאד

 ...נגָאז נכדאש מעד נייג נעמ זומ
 ,ָאי ,עשעמאמ ,ָאי --
 ,נייטשראפ ניױש כימ טסנָאק וד
 ! ניימ כיא סָאװ ,ניוש טסיײװ וד

4 

 ?טכאנאב טעּפש יוזא סָאד טּפאלק רעװ

 ,קישטנאילַאװ עלעקנאל
 ,עלעשטנָארב ,נפע ,נפע --

 !קישטנאכָאק נַײד גיב ביא

 ,נענעפע נעד ריד כיא נָאק יװ --
 ,נעמאמ נַײמ ראפ עריומ בָאה'כ
 ,עלעשטנָארב ,נפע ,נפע --
 !נעמאז טינ רָאג כיז לעװ כיא

 ,ננענעפע נעד ריד כיא נָאק יװ --
 .נטאט מעד ראפ עריומ בָאה'כ

 ,עלעשטנַארב ,נפע ,נפע --

 !נטאש טינ רָאג ריד טעוו'ס

 ,נענעפע נעד ריד כיא נָאק יװ --
 .רעטסעװש גַײמ ראפ עריומ בָאה'כ
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 ,עלעשטנָארב ,נפע ,נפע --

 !רעסעב ריד ראפ נַײז טעװ'ס

 ,נענעפע נעד ריד כיא נָאק יװ --
 .רעדורב נַײמ ראפ עריומ בָאה'כ
 ,עלעשטנָארב ,נפע ,נפע --
 !רעדורעג נייק טינ כאמ

 ,ננענעפע נעד ריד כיא נָאק יװ --

 .רעטעפ נַײמ ראפ עריומ בָאה'כ

 ,עלעשטנָארב ,נפע ,נפע --

 !רעטעּפש נעמוק טינ לעוו'כ

 ,נענעפע נעד ריד כיא נָאק יװ --
 .נעמומ נַײמ ראפ עריומ בָאה'כ
 ,עלעשטנָארב ,נפע ,נפע --
 .!נעמוק טינ רעמ כיא לעװ טינא

5 

 ,צראווש ,וטסיב צראווש
 ,נייכ טימ רעבָא
 ,סעימ טסיב וד נעמעוו ראפ
 !גייש וטסיב רימ ראפ
 ,ָאי -- כימ טסביל יד וצ
 ,גלנ ביס טסביל יד וצ
 .נייג ןריצאּפש שטָאכ רימָאל

6 

 ,עטלאב ניא נרָאפעג זיא עטאט רעד --
 ,עטלאב ניא נרָאפעג זיא עטאט רעד
 ,עקַײב א טפיוקעג רימ רע טָאה
 .עקַײב א טפיוקעג רימ רע טָאה

 ?עקַײב רעד ראפ טלָאצאב רע טָאה לפיו --

 ?עקַײב רעד ראפ טלָאצאב רע טָאה לפיוו

 ,עקַײד ,עמאמ ,רעלָאט נבלאה א טימ ייווצ --

 .עקַײב רעד ראפ טלָאצאב רע טָאה
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 ?עקײב יד נעיינ ריד טעװ רעװ --

 ?עקַײב יד נעיינ ריד טעװ רעװ

 ,עקַײד ,עמאמ ,עקטסידָאמ יד ערָאס --

 .עקַײב יד נעינ רימ טעוװ יז

 ?עקַײב יד נָאטנָא וטסעװ נעװ --
 ?עקַײב יד נָאטנָא וטסעװ נעװ
 ,עקַײד ,עמאמ ,לגוק נכָאנ סעבאש --
 .עקַײב יד נָאטנָא כיא לעװ

 ?עקַײב רעד טימ נייג וטסעװ נח - -

 ?עקַײב רעד טימ נייג וטסעװ ּווו

 ,עקַײד ,עמאמ ,לדלעװו מענירג מעד ניא --

 .עקַײב רעד טימ נייג כיא לעװ

 ?עקַײב רעד גיא נייג וטסעװ נעמעוװו טימ --
 ?עקַײב רעד ניא נייג וטסעװ נעמעוװ טימ
 ,עקַײד ,עמאמ ,רעכָאב מענייש א טימ --
 .עקַײב רעד ניא נייג כיא לעװ

 ?עקַײב רעד נופ ּפָאס רעד נַײז טעװ סָאװ --

 ?עקַײב רעד נופ פָאס רעד נַײז טעװ סָאװ

 נעקַײד ,עמאמ ,;נעמענ עקאט כימ טעװ רע --
 .עקַײב רעד נופ ּפָאס רעד נַײז טעװ סָאד

1 

 ,טגָאזעג נוא ,טגָאזעג נוא ,טגָאזעג ריד בָאה כיא
 ,טינ כיא בָאה נדאנ גייק זא
 ,טינ כיא ניב ענייש ניק נוא
 .טינ ביא בָאה נדאנ ניק נוא
 ,נַײא כיז טלאה - נדאנ וטסליו
 ,גיײרא מוק -- שטנעמ וטסליװו

 ,טגָאזעג נוא ,טגָאזעג נוא ,טגָאזעג ריד כָאד בָאה כיא
 ,טינ כיא בָאה סטונ סיורג ניק זא
 ,טינ כיא גיב עכַײר נייק נוא
 .טינ ביא בָאה סטוג סיורג גייק נוא
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 ,נַײא כיז טלאה--סטוג סיורג וטסליוו
 ,גַײרא מוק -- שטנעמ וטסליוו

 ,טגָאזעג נוא ,טגָאזעג נוא ,טגָאזעג ריד כָאד בָאה כיא
 .,טינ כיא ניב סעכַי ניק נופ זא
 ,טינ כלא ניב סעכַי ניק נופ זא

 .טינ כיא ניב סעכִיי ניק נופ זא

 ,גײא כיז טלאה  סעכַײ וטסליוו

 .נַײרא מוק - שטנעמ וטסליוו

 נעגנאגעג זיא עמאמ יד

 ,נליוק כָאנ נַײרא קראמ ניא

 טכארבעג רימ יז טָאה

 ;נליוּפ נופ עלעגניי א

 עלעננַיי א סָאד זיא ,יוא

 ,סנַײפ א נוא סנייש א

 --,כעלעגייא עציאווש יד טימ

 .סנַײמ וד עלעצעק

 נעגנאגעג ןיא עמאמ יד

 ,טיורק כָאנ נַײרא קראמ ניא
 טכארבעג רימ יז טָאה
 ;דױב נופ עלעגנַיי א

 עלעגניי א סָאד ןיא ,יוא

 ,סנַײפ א נוא סנייש א
 - ,כעלעדנייצ עסַײװ יד טימ
 .סנַײמ וד עלעצעק

 ,נעלדנאמ נסעגעג בָאה כיא

 ;נַײװ נעקנורטעג בָאה כיא

 ,עלעגנִיי א טבילעג בָאה כיא

 ,נַײז טשינ מיא נָא נָאק כיא

 עלעגנַיי א סָאד זיא ,יוא

 ,סנַײּפ א נוא סנייש א

 -- ,כעלערעה עצראווש יד טימ

 .סנַײמ וד עלעצעק
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 נײרא קראמ גיא נעגנאגעג זיא עמאמ יד :

 ,מארבא עלעגנַיי א טכארבעג נוא

 .נײכ .טימ עלעגגיי א ,עלעגנַיי א סָאד זיא ,יוא

 .נייש נוא רע זיא אי א יװ ,עלעגניי א סָאד זיא ,יוא

 ,כעקעל א נפיוק נַײרא קראמ ניא נעגנאגעג זיא עמאמ יד

 .רעקעה א עלעגניי א טכארבעג רימ יז .טָאה -

 ,סנַײפ א נוא סניש א עלעגני א סָאד זיא ,יוא
 .סנַײמ לקיטָאק ,כעלעגייא עצראווש ענַײז טימ

 ,רעסעמ א נפיוק נַײרא קראמ ניא נעגנאגעג זיא עמאמ יד
 .רעסעלש א עלעגניי א טכארבעג רימ יז טָאה

 ,סנַײפ א נוא סניש א עלעגנַײי א סָאד זיא ,יוא
 .סנַײמ לקיטָאק ,כעלעגייא עצראווש ענַײז טימ

10 

 ,רעזעלג נפיוק נַײרא קראמ ניא נעגנאגעג זיא עמאמ יד
 / .רעזײל עלעגניי א טכארבעג רימ יז טָאה
 ,בוטש ניא רימ וצ נַײרא מוק ,לרעזייל ,רעזייל
 ,ביל עדייב כיז נבָאה רימ יװ ,נסיװ טינ נעמ זָאל

 כעלעקעב עטיור ענַײז

 ,כעלעּפע-רעטניוװ נענַײײז

 כעלעדנייצ עניילק ענַײז

 ,כעלערנייכ טימ לופ נענַײז

 כעלעדרעה ענייש ענַײז

 .כעלערעּפ יד יװ נענַײז

 ,רעניש א רע זיא ,יוא

 .רענַײֿפ א רע זיא ,יוא

 ,טינ רע זיא סמענייק ,סמע נייק

 .רענַײמ עקאט רָאנ ,רָאנ

 ,בוטש ניא רימ וצ נַײרא מוק ,לרעזייל
 ,ביל ערייב כיז נבָאה רימ לַײװ ,רימ וצ מוק
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 ,לרעסאוו נרעביא ,וינעטָאג ,רימ פלעה

 ;קירב נרעביא ,וינעטָאג ,רימ פלעה

 ,נבעל רעַײט נַײמ כיז טנָאמרעד רימ

 .טינ טכענ נייק כיא פָאלש נפָאלש נוא

 ,נסעזעג עדייב נענַײז רימ כעלטנװָא'נ לפיוו

 ;טכאנ רעד ניא טעּפש ,כעלטנווָאנ לפיוו

 נסָאגראפ עדייב נבָאה רימ כעלערערט לפיוו

 .טכארבעגסיורא עביל רעזדנוא נוא

 ,כעלעשרעק עצראווש -- כעלעגייא ענַײד
 ,סיז-רעקוצ -- כעלעּפיל ענַײד
 ,נעמולב עזַאר -- כעלעקעב ענַײד

 ..ׂשוק א טנַײה זיב ריד נופ כָאנ טמוק סע

12 

 - ,שעריוק נייב לדוואמאה

 ,סעדיוס עלא זיא עלעדיימ א טימ

 ,נכאז עלא זיא עלעדימ א ראפ

 ,נכאל וצ טוג זיא עלעדיימ א טימ

 ,נצנאגניא רָאג זיא עלעדיימ א ראפ

 ,נצנאט וצ טוג זיא עלעדיימ א טימ

 ,נסומש וצ טוג זיא עלעדימ א טימ

 .נשוק וצ טוג זיא עלעדיימ א ,יוא

13 

 טנייו כעלאמ א ,טנייו כעלאמ א

 -- ,יוט נופ סאנ כָאנ וָארג סָאד טכאמ נוא

 ,ערעַײט עטסביל ,ענַײמ עטסביל

 .יייֹוזֲא ריד וצ קנעב כיא

 טנייו עלעדימ א ,טנייו עלעדיימ א

 :יוזא ויוב א מיא וצ טבַײרש נוא
 ,רערעַײט רעטסביל ,רענַײמ רעטסביל,

 ."יוזא ריד וצ קנעב כיא
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 טי יי

 ֶו א יש = ּ : ֹו ו יא 0 א ן 6 בי 6."
: 0 : 

 טנייװ עלעגנַיי א ,טנייװ עלעגנַיי א -

 ;יוזא ווירב א ריא וצ טבַײרש נוא
 ,ערעַײט עטסביל ,ענַַײמ עטסביל ,

 ."יווא ריד וצ קנעב כיא

14 

 ,וטסיב עלעדיימ נייש א --
 ,וטסָאה נסָאכ מענייש א'נ
 - ,וטסיב סעכַי מענייש א נופ
 ?וטסליוװ נסָאכ רעסָאװ א נוא

 ,טינ כיא ליװ נסָאכ נייק נוא --
 ,נבָאה טינ כָאנ מיא פראד כיא לַײװ
 ,ענעסאכ גנוי טָאה עמ זא נוא
 .נבָארגאב גנוי נעמ טרעו

 ,נייש נוא גנוי יוזא טסיב וד לַײװ --
 ?נסיװ וצ סָאד-ָא וטסמוק עשז יװ
 ,נײש נוא גנוי כָאנ ניב כיא לַײװ --
 .סילש טינ כעדיש ניק כיא לעװ

 ,נײש נוא גנוי כָאנ ניב כיא לַײװ

 ,לרפ נבעל רימ כיא לעװ
 ,ייוצ נוא רָאי א נטראוו כָאנ נָאק'כ
 .לרד עקאט רעשפע נוא

15 : 

 ,רעמוז רעביל רעד טמוק
 ,נראב ניא רימ נעיײג
 ,עלעמאמ ,עז ,עלעטאט ,עז --
 !נראנ כימ לי עלעגנִיי רעד

 עלעקעטש א מענ --
 ,עלעפעק נרעביא ביג
 !נראשקעװא כיז רע טעװ
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 / ביז וע טראש ,כיז רע טראש
 /  גלַײמ ײרד פא קעװא
 רע טנגעגאב ,רע טנגעגאב

 :נלײרפ ענייש ירד

 ,לדיירפ טסייה ענייא
 ,לדייא טסייה עטייווצ יד
 -" ,ננָאזסױא טינ רע ליוו עטירד יד
 ,לדיימ גַײז כָאד זיא סָאד

 עא 8

 ,עלעדיימ עניײפ ,עלעדיימ ענייש --
 !נלאב ניא נליּפש מוק | ו
 ,עלעמאמ ,עז ,עלעטאט ,עז -- 6

 !נראנ כימ ליװ עלעגנַיי רעד

 עלעקעטש א מענ -

 ,עלעּפעק גרעביא ביג 0

 ! נראשקעוװא כיז רע טעװ

 : 2 אש

 5 כיז רע טראש ,כיז רע טראש | ש
 ,נדאראקסאמ יד זיב ; !לא
 רע טנגעגאב ,רע טנגעגאב אש 6 יש

 א :נדאמ ענייש ירד 2
/ : : 

 ,ענאכ נעמ טפור ענייא 0
 6 ,ענאיראמ ערעדנא יד א
 0 - ,גגָאוסױא טינ כיא לעװ עטירד יד 1 0

 : !ענאכָאק נַײמ ויא סָאד :

 א
17 

 ,דלאו ניא זיא צלָאה 2
 --,זיוה ניא זיא רעסאוו א

 מירעכָאב עליופ עלא וי
 !םיורא טָאטש נופ
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 יא בע 144
 / :נעמוקעגנָא ניוש = -

 מירעכָאב טימ כעלעדיימ =
 .נעמונעצ כיז נבָאה

 ,רעמֹוז רעביל רעד טמוק
 .גראב ניא רימ נעײג
 ,עמאמ ,עז ,עטאט ,עז --

 !נראנ כימ ליװ עלעגנִיי רעד

 ,לקעטש א מענ --
 ,לּפעק גיא פאלק
 !גראנ טינ כיד רע טעװ
 !נראנ טיג כיד רע טעװ

3 18 

 א נרופ נרָאפ עקירעמא ניא : 2
 6 ;ּפָארא-גראב ,פורא-גראב ר

 0 - ,לדיימ סָאד טביל רעכָאב רעד זא נוא א
 7 .ּפָאק מעד ריא ראפ רע טגײל 9
 ראי וי

 : 6 8 סעלאכ נעמ טקאב עקירעמא ניא ,י
 טו | ;טלעװ רעצנאג רעד ראפ א
 יש ,לריײמ סָאד טביל רעכָאב רעד זא נוא 3
 יש .טלעג עקּפָאק א נָא ריא רע טמענ :

1 == 

 א ?גיב נעמ טקאב עקירעמא ניא
 א ;רָאי נצנאג א פא |
 2 ,עלאק נַײמ -- וד נוא ,נסָאכ נַײד -- כיא 6
 2 !רָאּפ עכַײלג א ערייב רימ גענַײז 3

0 : : 
0 

 "כי
 ,טרָא מענעי פא טרָאד טָא ,טרָאד טָא
 | !ייװצ ,יוא ,ייווצ כעלעגייפ כיז נעייטש
 א ,כיז גשֹוק יז ,כיז נסעומש יז
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= 

 וכיז נעבויְפ ייז ,כיז נשוק יז

 ! ייז ,יוא ,ייז נבָאה נגינעגראפ א ראפ סָאװ ,כא

 ,כיז נשוק יײז ,כיז נסעומש יז

 ,כיז נעבויל ייז ,כיז נשוק יז

 ! יז ,יוא ,ייז נבָאה נגינעגראפ א ראפ סָאװ ,כא

20 

 ,רעמוז רעביל רעד טמוק
 ;דמאז ניא רימ נליּפש
 ,רעטניװ רעביל רעד טמוק
 .דנאל מוצ רימ נרָאפ

 ,רימ נסַײר נשראק עצראווש
 -- ,נײטש רימ נזָאל עטיור
 ,רימ נעמענ םירעכָאב ענייש
 ,נײג רימ נזָאל עסעימ

21 

 עלעקנעב נפא רימ כיא ציז

 ;כעלּפעצ ענַײמ רימ טכעלפראפ נוא

 גנוי-רעדַײנש א ,לוא ,יײבראפ טייג

 .כעלרע טשינ ניב כיא זא ,טגָאז נוא

 ,טניט זיא'ס זא ,טגָאז רע

 ;סענעּפ זיא'ס זא ,גָאז כיא
 ,ביל כימ טָאה רע זא ,טנָאז רע

 ,סעמע טינ זיא'ס זא ,גָאז כיא נוא

 לרעטצנעפ נפא רימ כיא ציז
 ;כעלרעה ענַײמ פוא מעקראפ נוא
 גנוי-רעטסוש א ,יוא ,יײבראפ טייג
 .כעלרע טשינ ניב כיא ןזא ,טגָאז נוא

 ,שא ןזיא'ס זא ,טנָאז רע

 ;נליוק זיא'ס זא ,גָאז כיא נוא
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 5 2 א יז לאז א יז א ז אה 0 2 יי ר א ר שא

 * 4+? : הח בא אי ראש

 ננעמענ כימ טעװ רע זא ,טגָאז רע

 .ינלעיוּפ טשינ טעװ רע ,נָאז כיא נוא

22 

 ,ּפָארא טינ כימ פראוו ,וינעטָאג ,יוא
 ,עלעמיב מעד וצ טינ כימ כַײלג
 ,ּפָארא מיא נופ נלאפ כעלעגַײװצ יד סָאװ
 נעִילב ייז ,עלעגַײװצ סָאד נוא עלעמייב סָאד

 ,נייש רעייז

 נעװעג טלָאװ כיא כעלקילג יו
 .ניײג וצ עּפוכ רעד וצ ריד טימ

 ,רעדיילק טכוז רענייא
 ,טלעג טכוז רעטייווצ רעד
 נבָאה עגעסאכ לי רעטירד רעד
 .טלעוו נַײז נריפסיוא נוא

 ,רעדײלק ענַײד טינ פראד כיא
 ,טלעג נַײד טינ פראד כיא
 גבָאה ענעסאכ ריד טימ טינ רעמ ליװ כיא
 .טלעװ נַײמ נריפסיוא נוא

23 

 ,נביל נלמ טימ כיא
 - ,טימ רעד ניא עמאמ יד
 ,נעלעבייל נעמענ ליװ כיא
 .טינ כימ טזָאל עמאמ יד

 נעעמאמ ,ייוו יֹוִא --

 ,רײר ענַײד נרעה טינ לעוו'כ

 נעלעבייל נעמענ לע כיא

 .טײג נוא טייטש רע יוזאיװ

 ,קיכעלַײק זיא טלעג
 ,קעװא כיז טכעלַײק עס
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 גנעלעביײל נעמענ לעװ כיא

 .קעוא מיא טימ לעװ נוא

 , ץקעװא מיא טימ לעװ כיא
 ,נלעטש עפוכ א לעװ נוא
 ,וינעמאמ ,יײװ יוא
 .נלעפעג רימ כָאד זיא רע

 נגיוא עצראווש ענַײז טימ
 ,קאשזדיּפ גסַײװ נַײז טימ נוא
 ,ביל רעיײז כָאד בָאה כיא
 .קאב גנפא כימ טשוק רע נעװ

 ,קעלפ א יוזא טינ
 ,מאילּפ נטיור א יװ
 ,עמאמ ,נפלעה טינ טעוו'ס
 .נאמ נַײמ נַײז כָאד זומ רע

24 

 ,מעקינעראוו טכָאק עמאמ יד
 ;קישײלפ רָאג ניב כיא נוא
 ,עלעדיימ גייש א כיא עזרעד
 ..יקעשייכ ריא וצ כיא גירק

 ,עלעדיימ סָאד טלעפעג רימ
 ;טימ רעד גיא עמאמ נַײמ
 ,עלעדיימ סָאד ביל בָאה כיא
 ,טינ יז ליװ עמאמ נַײמ

 ,עלעדיימ סָאד ןיא נייש
 ,טלעװ עצנאג יד יװ

 ,כיז יו טָאה נרָאסיכ א רָאנ
 טעג גײק טשינ כָאד טָאה יז

 ,קידכעלַײק ביז זיא טלעג
 ;קעװא כיז טלקַײק סע
 : עלעדיימ נַײמ רימ כיא מעני

 .קעווא ריִא טימ רָאפ נוא

0 



 .קָאר ,קָאר מענייש א ניא

 . ;סערָא טָאטש | רעד יא

 עּפוכ א ריא טימו לעטש כיאי

 ,.סעלסעמ נייא ניא

25 
6 

 ,עמאמ ,ייװ יוא --
 יי |  אגָאז סעפע ריד ליװ כיא
 | א לגנַיי א ביל בָאה'כ

 יה .נגָאװצסױא כיז םעש נוא

 ָלומְׁש ןפ עפיק א יד
 ,גנוי מענַײפ א ראפ
 ,קילושז נייק ראפ טינ
 ,גנו-רעדַײנש א ראפ

 ,עמאמ ,ייוו יוא --
 - ,דייר ענַײד נרעה טינ לעוו'כ

 : ,נעמענ מיא לעװ- כיא

 .טײג נוא טייטש רע יװ

 ,מענָאּפ נייש גַײז ראפ יוזא טינ
 .צראה טוג נַײז ראפ לװ
 ,נסיו עליפא לָאז כיא
 .טצראוושראפ מיא אב נרעוו לעוװ'כ

26 

 שי לדיימ נייש א טציז
 0 ,גָאט ,גָאט נלעה א ניא
 רעכָאב רענייש א סיורא טייג

 ,נבעל'ס צראה ,נבעל'ס רעכָאב --
 : . ,כעליימ ,דלָאג ,ענאט
 4 ,סיורא טױלּפ נופ כיד עז כיא זא
 0 .כעליירפ נצראה ניא טרעװ

 וי א אי גָז : : ֶל = 1 1 /



 ,טינ ביא בָאה נדאנ נייק
 ,נגרָאב כיא לעװ רעדיילק
 ,רעטומ-רעטָאפ עביל ענַײמ טגָאז
 ,נגרָאז טינ גלָאז ייז

 כיא בָאה דמעה נייא
 ,נעניירק ענייש טימ
 ,רעטומ-רעטָאפ עביל ענַײמ טגָאז
 .נענייװ טינ נלָאז ייז

21 

 ,סענַאמענעב רעווש כיא
 :סעמע מעד ריד גָאז כיא
 !כיד יװ ,יוזא ביל טינ מענייק בָאה כיא
 צראה נַײמ רימ נפע
 ,צראווש יװ ,עז נוא
 !רימ פא סענַאמכאר ניוש בָאה נוא

 ,רימ זיא רעטיב

 ,ריד נָא כיז נָאמרעד כיא וא

 ;כאז יד נביילג טינ רימ טזומ וד נוא

 רעַײט יוזא טינ זיא'ס

 ,נגיוא יד נרעדנא נא אב

 ! כארּפש נַײד רעַײט זיא רימ אב יװ

28 

 ,צראווש כָאד זיא טניט נוא ,סַײװ כָאד זיא ריפאפ
 !צראה נַײמ כַאד טיצ ,נבעל-סיז נַײמ ,ריד וצ
 ,דנאנאכָאנ גָאט ַײרד נסעזעג קידנעטש טלָאװ'כ
 ,טנאה נַײד נטלאה וצ נוא מענַאּפ נייש נַײד נשוק וצ

 ,טלעוו א נופ טסּוװעג כיא טלָאװ טלמעד ,יוא

 ;דלעפ ניא טרעקאעג ,טעבראעג קידנעטש טלָאװ'כ

 ,טכארבראפ ריד טימ כיא טלָאװ נגינעגראפ ליפ טימ
 ,טכאנאב נוא גָאטאב ריד טימ נסעזעג טלַאװ'כ

9 
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 זו דן יי א יד 5? אש :
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+ 

 - ;נעװעג ענעסאכ א פא כיא ניב טכאנאב נטכענ

 ;נעזעג כיא בָאה כעלדיימ ענייש ליפ

 ,רָאג טינ סע טמוק ריד וצ ,כעלדיימ ענייש ליפ

 !רָאה עצראווש ענַײד וצ ,כעלעגייא עצראווש ענַײד וצ

  ,נָאסאפ רעלעדייא נַײד ,ענימ נַײד ,עילאט נַײד
 !נָא טשינ סע טעז עמ ,רעַײּפ א טנערב נצראה ניא
 ;טנערב סע יװ ,נליפ לָאז סָאװ ,שטנעמ אזא ָאטשינ
 .טנעה יד ניא ריד אב זיא נבעל סָאד נוא טוט רעד

29 

 ,ּפָארא טשינ כימ פראוו ,טָאג רעביל וד ,כא

 !ּפולס ניק וצ טשינ נוא עלעמייב נייק וצ טינ כימ כַײלג

 ,נײש רעייז כָאד ןיא ,טילב סע זא ,עלעמייב סָאד

 !נײג עּכוכ רעד וצ ריא טימ טָאג ניוש רימ טפלעה יװ

 :גנאלראפ נַײמ סיוא רעה ,טָאג רעביל וד ,כא
 ;גנאג מענש א טימ דעװָאק וטסלג נטשרע מעד
 ,מענירג מעד זָארג מעד פא עלעביטש א ביג רימ
 .נענירד נענױװ גלָאז נבעל-סיז נַײמ טימ כיא זא

30 

 נייטש ,נייטש

 ; ריט ניא כיא ייטש

 כיא קוק נקוק

 .ריד פא כעלעגייא יד טימ

 ,וינעבויל ,וינעשוד
 ? ריד טימ סָאד זיא סָאװ
 נָא סעבאש נופ טַײצ
 !רימ אב נעװעג טינ טסיב

 נעיירשעג נוא סעליוק טימ
 ;נלעױּפ טינ ריד אב כיא נעק
 ,וינעבויל ,וינעשוד
 .נרעיוא יד וצ נטַײל
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 נרעיױא יד וצ נטַײל
 ;מעלָאכ א רָאג כָאד ןיא
 ,וינעבויל ,וינעשוד
 !מעלָאש גסילש רימָאל

 גסילש וצ מעלָאש
 ;כאז גייק רָאג כָאד זיא
 ,וינעבויל ,וינעשוד
 !טכאנ עטוג א בָאה

 ,טכאנ עטוג יד יוװא טינ
 - ,רָאי רעטוג רעד יװ
 ,לדימ ענייש יד יװא טינ
 !רָאה עדנָאלב יד יװ

31 

 ,נֵרָאי יד ניא לדיימ א ניוש ניב כיא

 ?טיירדראפ ּפָאק מעד רימ וטסָאה סָאװ

 גרָאװעג עלאק א גנאל ניוש טלָאװ כיא

 .טאהעג ענעסאכ עקאט רעשפע נוא

 .גרָאװעג עלאק א גנאל ניוש טלָאװ כיא

 ,טאהעג ענעסאב עקאט רעשפע נוא

 ,נעמענ טגָאזעגוצ רימ טסָאה וד

 ;טראוועג ריד פא בָאה כיא

 ,נעמעשראפ כימ ,וינעשוד ,וטסלָאז סָאװראפ

 ?טראנעג רימ ניא כיד וטסָאה יצ

 ונעמעשראפ כימ ,וינעשוד ,וטסלָאז סָאװראפ

 ?טראנעג רימ ניא כיד וטסָאה יצ

 ,נדאנ גיא ,עלעצעק ,ריד טײג העשפע נוא
 ;בוטש יד נפיוקראפ טעװ עמאמ יד
 ,נבָאה ענעסאכ עדייב נלעוו רימ

 !ביל כיד בָאה כיא לַײװ
 ,נבָאה ענעסאכ עדייב נלעוו רַימ
 ! ביל כיד בָאה כיא לַײװ
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 עט 0 יז;
 יי

 - סעכיי מעד נסיוו וטסליוו רעשפע נוא

 ;װָאר א נעװעג זיא עדייז רעד

 ,נבָאה ענעסאכ עדייב עשז רימָאל

 ..פָאס א נעמענ ניוש לָאז נוא

 ,נבָאה ענעסאכ עדיב עשז רימָאל

 ..ֿפָאס א נעמענ ניוש לָאז נוא

22 

 ,נבעל סיז ,רעַײט גַײמ ,נָאטעגּפָא רימ וטסָאה סָאװ --
 ?ריד כָאנ יוזא טיצ צראה נַײמ סָאװ
 ,נָאטּפָא טינ ריד לעװ גוא נָאטענּפָא טשינרָאג ריד בָאה כיא --
 ,רימ ניא טבילעגנַײא טעשָאּפ כיז טסָאה ּוד

 ,נבעגראפ ריד כיא לעװ סעשטאדאז ייווצ
 ;רימ וטסלָאז נכאמ סעשטאדאז יד נוא
 ,מאי מענופ נּפָארט יד נלייצרעביא רימ טסעװ וד זא
 ,רימ וצ רָאּפ א גַײז וטסנָאק לַאמטסנעד

 ,נבעגראפ ריד כיא לעװ עשטאדאז עטייווצ יד
 :רימ וטסלָאז נכאמ עשטאדאז יד נוא
 ,למיה מענופ נרעטש יד נלייצרעביא טסעװ וד זא
 .רימ וצ רַאּפ א נַײז וטסנָאק לָאמטסנעד

23 

 ,נעיצסיורא רעסאוו מענורב מוצ רימ כיא ייג
 :נעמוקאב טינ יז נעק כיא - ,עלעדיימ א טרָאד טייטש
 סיוא מיא נרעל נוא דלאוו נופ רעב א ּפאכ -

 ,נביירש
 רענַײמ וטסעװ טסלָאמאד ,טסלָאמאד טָא

 ! נביײלב
 נוא טנװַײל נָא רעדמעה נביז סיוא רימ יינ

 ,דַײז גָא
 נָא גוא צלָאה נָא נגיװ נביז רימ כאמ

 ,גילצעג

 ,נבַײלב ייז נלָאז טאי ניא נוא ,שיפ יד מאי נופ סיוא רימ ּפאּכ

 .גגַײטש רע לָאז למיה מעד וצ ,רעטייל אזא רימ כאמ
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24 

 ,רעש מעַײנ מעד רימ עשז טליּפש
 :נעמוקעגסיורא זיא סָאװ
 מענש א עלעגנַיי א ניא טבילראפ כימ בָאה כיא
 .נעמוק טשינ מיא וצ נָאק נוא
 ,נעמוקעג מיא וצ טלָאװ כיא
 ;טַײװ רעייז רע טציז

 תנבעגעג שוק א מיא כָאד טלָאװ כיא
 ;טַײל ראפ רימ כיא מעש

 ' ,גײלא טָאג ראפ יװ ,טַײל ראפ יוזא טשינ
 ְו ,טַײצ יד טכארבראפ מיא טימ טלָאװ כיא

 / .געז טשינ לָאז רענייק זא

25 

 ,רעׂש םמעַײנ מעד רימ עשז טליּפש

 : נעמוקעגסיורא זיא סָאװ

 מעניש א עלעגניי א ניא טבילראפ כימ בָאה כיא

 ,נעמוק טשינ מיא וצ נָאק נוא

 ,רעכיג רימ וצ עשז מוק

 ;גנאל ניוש ריד פא טראוו כיא

 ,רעבירא כיג עשז מוק

 ,גנאג נַײד נרעה טשינ לָאז עמ

 :נײלא נעמאמ נַײמ נופ עלעביטש ניא כיד כיא ריפ

 גַײז רימ נלעוו עלאק-נסָאכ

 ,נייג עפוכ רעד וצ נוא

26 

 ,עלעדיימ נייש וד ,רָאנ רעה --
 ,עלעדיימ נַײפ וד ,רָאנ רעה
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נָאט וטסעװ סָאװ
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נָאט וטסעװ סָאװ

 נסאג עלא ניא נייג לעװ כיא --

 "'!ןשאו מוצ שעװ, ;נעײרש לעװ נוא

76 



 ר יא טיש ראי עא יאיר א טיט א עי ישי יע עיטאא ערע א רעש

 עי יו טשעין רעש טע עשר
 ט א א 6 6 : איי

 שא : : 4
 א ' ?

 א
 י ו , "= 0 '

 0 ,נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא

 1 !נײז נעמאזוצ ריד טימ יבא

 ,עלעדיימ נייש וד ,רָאנ רעה --
 ,עלעדיימ נַײפ וד ,רָאנ רעה
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נשא וטסעװ ּוװ
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נשאוו וטסעװ ּוװ

 ,כאוש ניב כיא זא ,נעניימ טזומ וד --
 !כַײט מאב שעװ נשאוו נעק כיא
 ,נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא
 !נַײז נעמאווצ ריד טימ יבא

 : ,עלעדיימ נייש וד ,רָאנ רעה --
 נעלעדיימ נַײפ וד ,רָאנ רעה
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נענעקירט וטסעװ סָאװ פא

 ?געװ נטַײװ אזא ניא נענעקירט וטסעװ סָאװ פא

 / רידנומ נילמ נפיוקראפ לעװ כ --
 ,רונש נגנאל א נפיוק רימ לע גוא

 ,נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא
 !נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא

 ,עלעריימ נייש וד ,רָאנ רעה --
 ,עלעדיימ נַײפ וד ,רָאנ רעה
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נסע וטסעװ סָאװ
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נסע וטסעװ סָאװ

 ,נסע כיא לעװ צלאז טימ טיורב --
 ,נסעגראפ כיא לעװ עמאמ-עטאט
 ,נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא
 !נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא

 ,עלעדיימ נייש וד ,רָאנ רעה --
 ,עלעדיימ נַײּפ וד ,רָאנ רעה
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נפָאלש וטסעװ סָאװ פא
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נפָאלש וטסעװ סָאװ פא
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 ,יורפ עגנוי א כָאנ יב כיא --
 ,ױרטש לטניב א פא גּפָאלש נעק כיא י

 ,נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא
 !נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא ק

 ,עלעדײמ נייש ֹוד ,רָאנ רעה -- א
 .= 6 ןכערא

 געלעדימ גַײּפ וד ,רָאנ רעה א
 ?געװ נטַײװ אזא ניא נקעדוצ כיז וטסעװ סָאװ טימ

 עי א יורש = שי ב בי ?געװ נטַײװ אזא ניא נקעדוצ כיז וטסעװ סָאװ טימ

 ,נקעדוצ כימ טעװ למיה נופ יוט רעד -- א
 ,נקעוופוא כימ נלעװ כעלעגייפ יד :

 ,נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא 8
 !נַײז נעמאזוצ ריד טימ יבא

 = גיד

 ' יז א.

 'על עמייב א כָאנ טייטש עלעגרעב א פא גטרָאד 0 ר אל
 | ,נגיובעגנַײא גנאל ניוש ןיא עלעמייב סָאד :
 ן / עלאק עַײרטעג נַײמ כָאנ טייטש גטרָאד א

 ש .גגיוא עטנייװעגסיוא עריא טימ

 !וינעשוד ,טשינ גייוו ,עשיניורק ,טשינ נייוו --
 ,נעמוקירוצ ריד וצ כָאנ לעװ'כ
 ,נדער טַײל סָאװ ,נרעה טשינ טסלָאז
 .נענופעג נייכ וטסָאה רימ אב

 א ר 4

 יי גע יב יי

 ,נטעב כימ נעוט נרעטלע ענַײמ
 ;נסעגראפ כיד גיוש לָאז'כ
 ,נפיוללבראפ טעװ לרעסאוו נייא טשינ
 .נשעלראפ טשינ רעניק טעװ עביל רעזדנוא

 טיי עא 6

 ? טסיירט נַײד רימ טצונ סָאװ ,דייר יד רימ גיוט סָאװ ' -

 - ,נביילנ טשינ עביל נַײד ניוש נעק כיא

 ,נבירשעג גנאל ניוש רימ וטסָאה עלעווירב א ן

 .נדײשעצ ריִמ טימ כיד טזומ וד זא

 ,נבירשעג ריד עקאט כיא בָאה עלעווירב א --

 :ײברעד ניײמ א טאהעג כיוא בָאה'כ
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 ,נריבורּפוצסיוא כיד טניימעג רָאנ בָאהכ!
 .לרט סעמע רימ טסיב וד יצ

 ,נבעג עצייא נא כיוא רימ לעװ כיא
 :קעװצ א וצ נעמוק לָאז עביל רעזדנוא
 ,נבָאה רימ סָאװ ,צלא נפיוקראפ לעװ'כ
 .קעוװא רימ נלעוו נענאדנופ נוא

38 

 !וינעמאמ ,יוא ,רָאנ רעה
 :נסיוו וטסלָאז כַײר נַײמ נופ

 ,נטרָאגנַײװ נרעַײט א טאהעג בָאה'כ
 .ינסילשראפ נָאטעג סע כיא בָאה

 טגערפעגנָא טשינ רימ אב טָאה רע

 ;נעמוקעגנײרא רימ וצ זיא נוא

 עלעמיב מעד נופ ערײּפ עטסנעש יד

 .נעמונעגוצ רימ אב רע סָאה

 גלרעגניפ א טקנעשעג רימ טָאה רע

 .רעגניפ נַײמ פא נגָארט סע לָאז כיא

 נדלוש עביל רעודנוא ניא רָאנ טָאה'ס רעװ

 !רעגנוה ראפ נבראטש לָאז רעד

 לרעגיײז א טקנעשעג רימ טָאה רע

 .רעזַײװ מענעדלָאג א טימ

 ,עביל רעזדנוא ניא קידלוש זיא'ס רעװ

 !רעזַײה יד ניא קיביײא נייגמורא לָאז

 עלעכיט א טקנעשעג רימ טָאה רע
 ,נרָאלָאק טנאהרעלא נופ
 ,נצראה ניא רימ אב טגיל דליב נַײז
 ,גרָאפעגקעװא רע זיא ניילא נוא

 ,נַײז נזלא סיוא לָאז צראה נַײמ געוו
 .נצאלפ טפראדאב רימ סע טלָאװ
 ,טריפעגסיוא נרעװ טעװ עביל רעזדנוא זא
 ,נצאש כעלקילג כימ כיא לעוו
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39 

 ,נגָאלשעג פלעװװצ ניוש טָאה רעגייז רעד --

 !טכאנ עבלאה ניוש ןזיא'ס ,עמאמ ,יוא

 ,ננָארטעצ סערָאצ נופ רימ זיא ּפָאק נַײמ

 .טכארבעג עביל רעד ניא כימ טסָאה וד טניז

 ,טכארבעג עביל רעד ניא כימ טסָאה וד זא

 ,גרעב ענעדליג טגָאזענוצ רימ וטסָאה

 ,טראנעגסיורא עביל יד רימ טסָאה וד זא נוא

 .טרעוו יד טינ ריד אב ניוש כיא בָאה טציא

 ,נריצלָאטש טַײקניש נַײד טימ וטסוט סָאװ

 ?סיורג נרעוװו רימ לָאז קעטייוו נַײמ

 ,נגערפ כיד ,וינעשוד ,כיא לעוװ סנייא רָאנ

 ?סיוא ניוש כיז טזָאל עביל רעזדנוא יצ

 נגָאלק וצ נוא נענייו וצ פוא ניש רעה --

 ;נגיוא ענַײד סיוא ניוש ריד שיוװ נוא

 ,נדײשעצ כיז טלמעד טעוװ עביל רעזדנוא

 ,בניוב פיז .דרע "רעד וצ טעװ למיה רעד נעוװ

 ,קעװא נעִילּפ כעלעגייפ יד זא --
 ,קירוצ כיוא כָאד ייז נעמוק
 ,נגָאז לָאמא נעמוק רימ נעמ טעװ יצ
 ?'קקילג נַײמ טרעקעגמוא רימ אב כיז טָאה'ס זא

 ,נגָאלק וצ נוא נענייװ וצ פוא ניוש רעה --
 !ענַײט ענעגייא יד ניוש סעגראפ
 ,נװּורּפסױא טלָאװעג רָאנ כיד בָאה'כ
 !ענַײמ ניוש וטסבַײלב קיבײא פא רעבָא

40 

 ,לרעַײפ א טנערב קישטעּפירּפ נפא

 ;כיור א טייג נעמיוק נופ נוא
 ,נבעל-סיז נַײמ ,טינ כיד עז כיא זא

 .כעיוק נַײמ סיוא רימ טייג

50 
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 נַײא כימ גנילש ,נקלָאװ ,נקלָאװ

 ;נבעװשקעװא רימ טימ וט נוא

 ,נלעטשרעדינא נטרַאד כימ וט נוא

 .נביילג טוט צראה נַײמ ּווו

 ,ריד וצ טיצ צראה נַײמ ,צראה נַײמ
 ;לָאטש וצ טענגאמ יװ יוזא
 ,נעמוקעג לָאמא ריד וצ טלָאװ כיא
 .לָאמש וצ געו רעד זיא

 ,וינעשוד ,כיא ייטש רעסאוו גערב מאב
 ;נעמיװש טינ ריד וצ נעק כיא נוא

 ,טינגאמ א יװ יוזא ,ריד וצ טיצ צראה נַײמ

 .נעמוק טינ ריד וצ .נעק כיא רָאנ

 ,נעמוקעג יוזא טינ נוא
 ;נגױלפעג ריד וצ עליפא טלָאוװ'כ
 ,וינעשוד ,נגירק טינ כיד לָאז כיא זא
 ! נגיוט נבעל נַײמ נעק עשז סָאװ וצ

41 

 ,עלעמיײב א טייטש לרעסאוו נבעל
 ;נגיובעגנַײא כיז טָאה עלעמייב'ס

 גבעל-סיז נַײמ טציז נטרָאד

 ,נגיוא עטנייווראפ טימ

 ,גָאלק טינ נוא ניו טינ
 ;גדײר טינ רימ וצ וטסלָאז נייוועג טימ
 ,טַײצ ערעטיב א זדנוא פא נעמוקעג זיא'ס
 .גדישעצ עדייב כיז נזומ רימ זא

42 

 ,נבעל רעַײט נַײמ ,וטסקנעדעג יצ
 ?רימ נָא נעװ וטסקנעדעג יצ
 ,רעַײפ שילעה א טנערב נצראה ניימ ניא

 .ריד נָא דָאנ כימ נָאמרעד כיא נעװ

81 



 ער. בש

 ,לרוגיפ-סקאוו נייש א יװ ,טלאטשעג נַײד ר ר רעיא = 2.
 ;סיז-רעקוצ - כעלעּפיל ענַײד גוא
 ,נשראק עצראווש יװ ,כעלעגייא ענַײד
 ?שוק נַײד כָאנ נעמ טמענ ּוװ ,יוא

 ,נעמולב עזָאר יװ ,כעלעקעב ענַײד
 ;צראווש-נליוק -- כעלערעה ענַײד נוא
 ,יינש נלאפעג-סַײװ יװ ,כעלעטנעה ענַײד
 !צראה נַײמ ריד וצ טיצ'ס יװ ,יוא

43 

 ,ּפָאק נופ גיוא נַײמ ,עידא ,עידא

 !ּפָא ניוש ריד נופ טרָאּפ טנַײרפ רעטסעב נַײד

 ,טכארבראפ ריד טימ כיא בָאה טַײצ עצרוק א

 !טכארטאב טוג טינ עביל יד ריד טימ

 ,טַײװ רעיײז ּפָא כָאד רָאפ כיא
 ,טַײל עטנאקאבמוא נענַײז סָאװ ,נשטנעמ וצ
 ,נעניפעג טינ כיא לעװ ,וד יװ ,טנַײרפ אזא רָאנ
 !נעניז מענַײמ ניא נגיל קידנעטש רימ לָאז סָאװ

 ,טילפ סָאװ ,עלעגייפ א יו ,ריד וצ מוק כיא
 ;טילב סָאװ ,עלעמייב א יװ ,ריד נבענ ייטש כיא נוא
 ,נדיירפ סיורג ניא ריד וצ מוק כיא
 !נדיש עדייב כיז רימ נזומ קידנליװ טינ

 ,טכארט נוא כיא גיל קידנעטש

 ;טכאנאב ַײס נוא גָאטאב ַײס

 ,ריד נגעװ ,עביל ,כיא טכארט נטכארט
 !ריש א נָא כיז נסיג נרערט נוא

 נסעגראפ טינ כיא לעװ דייר עסיז ענַײד
 ;נסע מאב ײס נוא נעקנירט מאב ַײס
 טַײקלדא נַײד טימ ענימ ענייש נַײד
 !טַײצ עגנאל א נעקנעדעג כיא לעװ

88 



 ,טנַײשעג רעייז רימ וטסָאה טַײצ עטצעל יד

 !טנַײרפ רעטסעב נַײמ ,נבעל נַײמ ,וד

 ,פָא ריד נופ כיא רָאפ ,קידנענייו ,טנַײה נוא

 !ּפָאק נופ גיוא נַײמ ,עידא ,עידא

44 

 ,נייש נענַײז נגיוא ענַײד
 ;רעַײט רימ אב נענַײז יז
 נייכ נסיז נביל נַײד טימ
 .רעַײפ א צראה נַײמ ניא נדנוצעגנָא וטסָאה

 ,ריד וצ טיצ צואה ניימ נוא

 ,לָאטש-נזַײא וצ טענגאמ יוװ יוזא

 ,רימ ניא טנערב עביל יד נוא

 .לָאמ א סָאװ טרעסערגראפ טרעװ יז

 ,כעלעגילפ נבָאה לָאז כיא נעװ
 ;גגױלפעג ריד וצ כיא טלָאװ
 ,נצראה ניא טָאג נבָאה טסלַאװ וד נעװ
 .נגיוצעג רימ וצ וטסלָאװ

 .וואא צראה נַײמ נוא

 ,עלעשיפ א נעװעג טלָאװ כיא נעוו
 גנעמוװשעג ריד וצ כיא טלָאװ
 ,טסיב וד ּוװ ,נסיװ טלָאװ כיא נעװ
 .נעמוקעג ריד וצ כיא טלָאװ

 ,ריד וצ טיצ צראה ניײמ נוא

 ,רימ ניא טנערב עביל יד נוא

 ,רעניב עלא רימ ניא טנערבעצ יז

 .רענייק טשינ טסייו עביל רעד נופ

45 

 נעלעקוויר טימ עלעקנאי

 ;רעטנירעד כיז נטלאה

 גרָאפעגקעװא זיא עלעקנאי

 .רעטניו נצנאג א פא

88 



 ,טניימעג טָאה עלעקוויר
 ,נבַײלב ניילא טעװ יז
 נבױהעגנָא מיא וצ יז טָאה
 .נבַײרש וצ כעלעווירב

 גבַײרש וצ כעלעווירב
 ;סיז רעייז כָאד זיא
 --,נצעזראפ וצ נקשאמ א
 .סירג א נעלעקנאי נופ

 נבַײרש וצ כעלעווירב

 ;נייש רעייז כָאד זיא

 ,נצעזראפ וצ נקשאמ א

 !נעז וצ נעלעקנאי רָאנ

46 

 | ,נַײז טשינ ריד נָא נעק כיא ,מארבא ,יֹוא --
 .נַיײז טשינ עדייב רימ נענעק ,רימ נָא וד נוא ,ריד נָא כיא
 ,רעיוט מעד אב וטסקנעדעג ,וטסקנעדעג --
 ;רעא ניא דָאס א טגָאזעג רימ וטסָאה
 !וינוקסיּפ סָאד רימ עשז ביג ,וינעקוויר ,ייוו יוא

 ,נַײז טשינ ריד נָא נעק כיא ,מארבא ,יוא --

 .ריט א נָא עקמאילק א יװ זיא ,רימ נָא וד נוא ,ריד נָא כיא !

 ,ראוולוב מעד פא וטסקנעדעג ,וטסקנעדעג --

 ;ראנ רעד וד נוא ,רעגולק רעד כיא

 !וינוקסיּפ סָאד רימ עשז ביג ,וינעקוויר ,ייוו יוא

 ,נַײז טשינ ריד נָא נעק כיא ,מארבא ,יוא --

 ינַײז טשינ עדייב רימ נענעק ,רימ נָא ֹוד נוא ,ריד נָא כיא

 ,לדיײלק עטיור סָאד וטסקנעדעג ,וטסקנעדעג

 : .לדיימ גייש א נעוועג כיא ניב ,יוא

 !וינוקסיּפ סָאד רימ עשז ביג ,וינעקוויר ,ייו יוא --

4 

 ,קעראדָאּפ א טכארבעג רימ טסָאה וד
 ,טנאו רעד פא טגנעה קעראדָאּפ רעד

84 



 ,נצראה נפא עדאסָאד יד רימ טמוק עס זא נוא

 .טנאה נַײמ ניא עטראק יד רימ כיא מענ

 ,נעמענ כימ טסעװ ,טנָאזעג רימ טסָאה וד
 .טינ כימ וטסמענ נעמענ נוא
 ,רימ נָא וד נוא ,ריד נָא כיא
 .ריט א נַא עקמאילק א יװ יוזא זיא

 ,טנאה רעד ניא עטראק יד כָאד מענ כיא

 גנדייר ,וינעשוד ,ריד טימ לעװ כיא נוא

 ,טבילעג עדייב כיז נבָאה רימ יוזאיו

 .נדײשעצ כיז עדייב רימ נפראד טצעי נוא

 ,וינעבויל ,וינעשוד ,כיז נדיישעצ

 ,סנַײמ עלעצעק ,עלעגייפ
 ,רימ נָא וד נוא ,ריד נָא כיא
 .ריט א נָא עקמאילק א יװ יוזא

48 

 טכארבראפ עדייב נבָאה רימ סָאװ ,טכאנ עקיזָאד יד

 ,טכאנ רעבלאה רעד כָאנ רעגייזא פלעווצ זיב

 ,גסעזעג גנאל יוזא עדייב ננענַײז רימ

 .נסעגראפ טָאג נבָאה רימ זיב

 ,לרעסאוו מעד פא ,וינעטָאג ,רימ פלעה
 ,ניילא וד ,וינעטָאג ,רימ פלעה
 ,נגיולפראפ כיא ניב רעדנעפ עטַײװ ניא
 .ניטש א יװ ,כיא ניב טנלע

 ,כעלרעטניט נענַײז כעלעגייא ענַײד
 ,ריּפאּפ סַײװ זיא כעלעקעב ענַײד נוא
 ,כעלרעדעפ נענַײז כעלעטנעה ענַײד

 .רימ וצ ווירב עטּפָא וטסלָאז נביײרש

49 

 טנַײשעג טָאה נֹוז יד

 ,טלעו רעצנאג רעד רעביא

38 



 יי ר

 טַײז רעד נופ גקלָאװ א נעמוקעג זיא
 ,טלעטשראפ טַײקיטכיל נַײמ רימ טָאה נוא

 נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש

 ,קירב מענרעזַײא נא רעביא

 ,נעגנאגעגרעּבירא נענַײז נשטנעמ ליפ

 ,קילג ניימ נעװעג ענאקעמ

 נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש
 ,ײה עלעגרעב א ַײבראפ
 ,נדיישעצ עדיב כיז נפראד רימ
 .ייוװַצ כעלעגייפ יװ יוזא

50 

 כאד נפא ביוט יד טייטש

 ,נעמורב קירעיורט טוט נוא

 טנַײרפ-נטוג א טאהעג בָאה'כ

 .נעמוקעגניהא זיא רע ּוװ ,טינ סייוו נוא

 ענעראמכ א כיז טקור סע

 ,ננער מענשטָאס א טימ

 ,מיא גכוז נעגנאגעג טלָאװ'כ

 .נגעװ יד נרָאװעג נסָאגראפ נענַײז

51 

 ,עלעבַײט א טייטש גראב נפא
 ,נעמורב רַאּפ ריא טימ טוט יז
 טנַײרפ-נטוג א טאהעג בָאה כיא
 .נעמוק טינ מיא וצ נעק נוא

 כיז נעוט נרערט נכַײמ
 ,נעניר נגיוא עניימ נופ
 ,עלעדנעּפש א יװ ,נבילּבעג ניב כיא

 : .נעמיווש רעסאוו מעד פא

 ,נלאפעג רימ פא זיא טלעװ יד רָאג
 ,ניילא נבילבעג ניב כיא טַײז

6 



 יז =

: 

 ,טכאנ נוא גָאט כָאד כיא ציז
 .גייװ נוא כיא רעמָאי

 כיז נעוט נרערט נכַײט
 ,נגױא ענַײמ נופ נעניר
 ,כעלעגילפ נבָאה לָאז כיא
 ,נגיולפעג מיא וצ כיא טלָאװ

52 

 סענעקָאל נייק טשינ רימ פיוק --
 ;נײש טשינ כימ כאמ נוא
 ,כעלעװיטש רָאּפ א ריד פיוק
 .ניײג וטספראד וויזירּפ מוצ

 ,קעוא טרָאפ עקשָאי ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא
 ,ָאש א כָאנ גוא ָאש א כָאנ
 !קעװא טייג דזעיָאּפ רעד

 ,טנוזעג רימ עשז ַײז --
 ,עלאק ערעַײט נַײמ
 נעקנעב כיא לעװ ריד כָאנ
 .עלא כָאנ יװ רעמ

 .וואא עקשָאל ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא

 ,נעמוקעג ניוש זיא נאב יד --
 ;קערש א נָא כימ טּפאכ סע נוא
 ,נענעגעזעג כיז רימָאל
 .קעווא טייג דזעיַאּפ רעד

 .װאא עקשָאי ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא

 ,טשינ עשז נייװ נוא טשינ עשז גָאלק --

 ;עטָאלב גנידצלא זיא'ס
 נעינָאפ אב נַײז לעװ כיא
 .עטָאר רעד ניא רעטסנעש רעד

 .ואא עקשֶאי ,יוא .,יוא ,יוא ,יוא

7 



 ועכורעװאז א זיא נסיורד --
 ;יײנש א ןזיא נסיורד
 ,עלעמאמ ,ייװ יוא
 .יײװ טוט עלעפעק סָאד

 ,קעװא טרָאפ עקשַאי ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא
 .,שוק א כָאנ נוא שוק א כָאנ
 !קעװא טייג דזעיַאּפ רעד

53 

 עלעדיימ עכלעוו --
 ,עביל א טליּפש

 ;נבראפ עריא סיוא כָאד יז טליּפש
 ,מיא טביל יז זא נוא
 ,טינ רָאג ריא רע נוא
 !נבראטש עקניגנוי א כָאד יז זומ נאד

 ,בראטש טינ ,בראטש טינ --
 ,נבעל נַײמ ,וד
 .דנע נא ניוש טמענ עביל רעזדנוא וצ
 ,נעניד רעסייק מעד קעװא טסייג וד --
 !טנעה עדמערפ ניא וטזָאל כימ נוא

 טנעה עדמערפ ניא --
 ,רעסעב ליפ זיא
 ;רימ נופ רעסעב ליפ זיא
 עביל עטייווצ א
 ,נגירק וטסעוו
 !רימ נופ רעסעב נוא רענעש

 קעװא טסרָאפ וד --
 .,געװ נטיײײװ א ניא

 :נענָאקאב נשטנעמ טימ כיז טסעװ וד נוא
 עביל עטייווצ א

 ,נגירק וטסעוו
 !נענָאמרעד כיוא וטסלָאז כימ נוא

5 



 טכולפראפ ,טכולפראפ
 ,קירטש יד נרעװ לָאז
 !נדנובעגנעמאזוצ זדנוא טָאה סָאװ
 .קעװא טסייג וד
 ,נעניד רעסייק מעד
 !נדנּוװ יד וטזָאל רימ נוא

54 

 !עיניבוײל ,טינ נייוו ,עינישוד ,טינ נייוו --
 .ביל סעמעעב כיד בָאה כיא-- ריד רעװש כיא
 ,נלעטשּפָא ביז לעװ כיא עיצנאטס רעכלעוו פא נוא
 .וירב נבַײרש ריד כיא לע

 ,נטראוו ריד פא כיא לעװ רָאי ריפ --
 - ,סיורא וטסעװ נטפניפ מעד פא
 ,נעמענ נלעװ טינ כימ טסעװ וד ביוא נוא
 !סיורג רעייז נַײז דנאש יד טעװ

 ,עיניבויפ ,כאז נייא ,עינישוד ,כאז נייא --
 :נלעיוּפ ריד אב כיא לעװ
 ,נרעטלע ענַײד נופ נענעװנאגּפָא כיז טסלָאז וד
 !נטַײלגאב נייג כימ טסלָאז וד
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 עביל רעזדנוא נופ גנאפנָא רעד ,כא
 ,סיז-רעקוצ נביוהעגנָא כיז טָאה
 עביל רעזדנוא נופ עדנע יד רָאנ
 .סעִימ רעייז טזָאלעגסױא כיז טָאה

 ,נרעיודעג גנאל טשינ ניוש כָאד טעוו'ס
 -- ,קירב רעביא נוא רעסאוו רעביא
 ,נרעיױט עלא כ"א לעװ נכערבעצ
 !קירוצ נעמוק כיא לעװ ריד וצ

 ,נפיול רע לָאז ,נײג רע לָאז
 ,סערָאּפאק פא מיא פראדאב כיא
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 ,נסעגראפ רימ נָא טנָאקעג טָאה רע זא
 !סערָאצ פא נַײז רע לָאז

 ,נרעיודעג גנאל טשינ ניוש כָאד טעוו'ס

 - ,קירב רעביא נוא רעסאוו רעביא

 ,נרעיוט עלא כיא לעװ נכערבעצ

 !קירוצ נעמוק כיא לעװ ריד וצ

 ,רעסאוו סָאד טייג דרע רעד נופ
 :קעװא גרָאי ענַײמ געייג יוזא
 ,נסעגראפ רימ ניא טנעקעג טָאה רע זא
 .קע נא טלעװ יד כָאד טמענ

 ,נרעיודעג גנאל טשינ ניוש כָאד טעוו'ס
 --,קירב רעביא נוא רעסאוו רעביא
 ,נרעױט עלא כיא לעװ נכערבעצ
 !קירוצ נעמוק כיא לעװ ריד וצ
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 עביל רעזדנוא נופ גנאפנָא רעטשרע רעד --

 ,סיז-רעקוצ נעװעג זיא

 עביל רעזדנוא נופ ּפָאס רעד רעבָא

 .סעימ רעײיז נזָאלעגסיױא כיז טָאה

 ,נגָאז ריד כיא לעװ כאז נייא

 :נטעב כיד כיא לעװ כאז נייא

 בוטש נַײד נופ נענעװנאגסיורא כיז טסלָאז

 ,נטיילגאב כימ וטסלָאז נרָאפ גוא

 נטיילגאב כיד ּכיא לעװ נרָאפ --
 ;נאב מוצ זיב רעיוט מענופ
 -- ,טעבילעגנָא נוא טשוקעגנָא
 .נאגעגקעוװא זיא דועיַאּפ רעד זיב

 ננאגעגקעווא זיא דזעיָאּפ רעד זא

 ;לאזקָאװ מאב נבילבעג כיא ניב

 ,נרָאפעגקעװא זיא נבעל-סיז נַײמ יװ

 !לָאק סיורג א טזָאלעגסיורא כיא בָאה
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 ,וינעבויל ,טינ ניי ,וינעשוד ,טינ נייוו --
 ;רָאּפ א נַײז עדייב כָאנ נלעװ רימ
 ,נבעל נַײד אב וצ רימ רעווש
 !רָאי פניפ רימ פא וטסעװ נטראוו זא

 ,נטראוו ריד פא כיא לעװ רָאי פניפ --
 ;סיורג נַײז טעװ לזאמ נַײמ זיב
 ,נפלעה טָאג רימ טעװ רעשפע נוא
 ?סיורא וטסעװ בערעשז א טימ נוא

 דיר ענַײד פא ,טניימעג בָאה כיא

 ,נרעיומ נלעטש נענעק כיא לעװ

 ,טיירדראפ ּפָאק נַײמ רימ טסָאה וד רעבָא

 .גרעיורט נוא נייג כיא לָאז קידנעטש זא
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 ,נעגורעגּפָא נגיוא ענַײמ נופ זיא נרערט לפיוו
 ;נעמוקעג ריד וצ ניב כיא רעדייא
 נעמוקעג רעסייק רעד זיא טנַײה נוא
 .נעמונעגוצ רימ נופ כיד טָאה נוא

 ,נרָאפעג טסיב וד נאב רעכלעוו טימ ,טסּוװעג כיא טלָאװ
 ,טצעזעגפוא טעכיוא כימ כיא טלָאװ
 ,נרָאפעגטימ ריד טימ טלָאװ כיא

 .טצענאב כיד כיא טלָאװ נרערט עסייה טימ

 ,ריד נופ פארגָאטָאפ מעד נבָאה לָאז כיא נעװ
 !טלעװ רעד פא עטסכעלקילג יד נעװעג כיא טלָאװ
 מישָאדאכ טכא טימ רָאי ַײרד נענידסיוא לעװ'כ,
 ."טלעג נשָארג א נָא נעמענ כיד לעװ נוא
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 ,טנווָא רעקידרעמוז
 ,נײש צנאג נזעװעג זיא טכאנ יד
 ,נרעטַײװרעד כיִז טוט יז - עביל יד
 .ניגוצפוא נָא טגנאפ יז ---נוז יד

 : פז



 יי '

 קענאג א פא נטרָאד

 ,טכארטראפ נשטנעמ ייווצ נציז
 נרערט כיז נסיג כעלעגייא יד נופ

 .טכארבראפ גבָאה ייז סָאװ ,טַײצ יד

 ,נבעל-סיז רערעַײט נַײמ --
 ,מייהא טעּפָא ניוש כימ ריפ
 ,טענַײטעצ ריד טימ בָאה כיא לפיוו
 ,גײגרעד טינ צלא כיא נעק קלָאט נייק

 ,נסיװ וטסליו קלָאט א ראפ סָאװ --
 ? ניטש וויזירפ מוצ כָאנ פראד כיא זא
 ,נכאמ טינ ריד טימ כיא נעק לָאמסאנק נייק
 .ניילא ניוש ייטשראפ רעטַײװ נוא

 ,סעדייא נא וצ רימ לעטש --
 .ביל סעמע כימ טסָאה וד זא
 ,נדייש טינ זדנוא נעק כאז נייק
 .בורג ערעטצניפ יד טינ רעמ

 ,כעלקילג נבעל נלעוו רימ זא
 ,רעסאוו ניא כעלעשיפ יד יװ יוזא
 ,כַײר נבעל נלעװ רימ זא
 ,.כַײט גערב מאב נוז יד יװ יוזא
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 ,נליּפש עביל א עדייב רימָאל --
 .רָאּפ א טָאג נופ עדייב נענַײז רימ
 ;נקיש ריד כיא לעװ נַײרא קלָאּפ ניא טלעג
 .רָאי ירד יװצ ריד פא כיא לעװ נטראו נוא

 ,נטראוו ריד פא כיא לעוװ רָאי ַײרד- ייווצ

 .ײדעק כיוא כָאד זיא ריפ עליפא נוא

 ננעמענ כימ טסעװ וד זא ,וצ רימ גָאז רָאנ

 .ירעדײנש מאב כיז כיא לע נעשטומ ,יוא
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 ,נעשטומ כיז כיא לע ַײרעדַײנש מאב
 ,טיונ יד רימ אב נַײז טעװ סיורג יװ ,יוא
 ,גַײז ײרטעגמוא רימ טסעװ וד ביוא רָאנ
 ,טיױט מעד כיז פא כיא לעװ נטעב ,יוא

 ,וינעבויל ,טינ נייוו ,וינעשוד ,טינ נייוו --
 ,מייהא רָאֹּכ נוא עלעקשַארד א מענ
 ,נעַײרפאב רָאנ כיז לעװ כיא יװ
 .גײג וצ ריד וצ כַײלג כיא לעװ נעמוק ,יוא
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 עכיוה יד גרעב יד פא
 ,נסקאוו זָארג טוט
 לדיימ ניש א טרעקא טרָאד
 .נצראווש א סקָא נא טימ

 ,טרעקאעג טָאה יז
 .נעגניזוצ טנָאקעג טינ
 ,רעכָאב מענייש א נעגנודעג טָאה יז
 .נעגניזוצ ריא לָאז רע

 ,נעגנוזעג טָאה רע
 ,נעקנּוװעג נגיוא יד טימ
 ,נטאט נַײז טסײװ רָאי רעטוג א
 .נעקנּוװעג טָאה רע סָאװ

 ,סעמייהעב ענַײמ פא יצ
 ,נסקָא ענַײמ פא יצ
 מענָאּפ מענַײמ פא יצ
 .נעמערב עצראווש יד טימ

 ,וטסָאה נעמערב עצראווש --

 !נעמענ טינ כיד לעװ כיא

 ,עלעכַײט א טַײװ טינ זיא ָאד --

 .נעקנירטרעד נייג כיז כיא לעװ
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 ןנבעל נַײמ .,טינ ּכיֵז קנירט --

 ,טאמ ניוש כָאד ניב כיא

 ,נבָאה טינ ענעסאכ ניק ריד ראפ נָאק כיא

 ,טאדלָאס א נַײז פראד כיא
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 .טינ כימ טמענ ,עמאמ ,נעקנירט ניק נוא נסע נייק
 ,קידנענייװ קידנעטש ,קידנעטש מורא יג כיא
 -- ,טָאג רערעַײט ,ריד אב רָאנ גערפ כיא
 ? טאדלָאס א נסָאכ גַײמ נַײז לָאז סָאװראפ

 ,לרעטײל א נלעטשוצ כיז לעװ כיא
 ,טָאג וצ כיא לעװ נכירקפורא
 :רעטרעװ ַײרד-ײװצ ענייא נגערפ מיא אב לעװ כיא
 ?טאדלָאס א נסָאכ נַײמ נַײז לָאז סָאװראפ

 טניװ-מערוטש א נּפאכפוא כיז טלָאװ סע
 ,ריד וצ כימ סע טלָאװ נגָארטקעװא נוא
 רָאה ּפָאק מענייש נַײד נעז רָאנ לָאז כיא זא
 .ריד טימ רָאנ נשוקעצ כיז עקאט נוא

 ,טָאג רערעַײט נַײמ ,וד ,יוא

 ?נעזוצ נענָאק סָאד כיא לעװ יוזאיו

 ,טנאילירב נרעַײט נַײמ נעמענוצ טעװ רעסייק רעד

 ,גייטש נטַײװרעדנופ נפראד לעװ כיא נוא
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 עלעמייב ניילק א רעטנוא

 גילווצ כעלגנַיל נציז

 ,עלעדיימ א נופ נדייר ייז

 יז טרעמיק כאז נייק

 ,כעלמיסינ יד רענייא טלייצרעד
 ,טאהעג טָאה רע סָאװ
 ,סיורא רערעדנא רעד טּפאכ
 ,טארוקא סע טלייצרעד

 .װַאא עלעמייב ניילק א רעטנוא
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 שש ראי יא עי
 = * 4 5 ֶצ :

 ,געט עצנאג ,רע טגָאז ,טגעלפ רע
 ; גסעגעגמוא גייגמוא
 ,טניוװעג טָאה יז ּוװ ,נטרָאד
 .גסעזעגּפָא נעָאש

 .ואא עלעמייב ניילק א רעטנוא

 ,יינש ,נגער ,טניו ,מערוטש
 ,נקָארשעג טינ כאז נייק
 מייה רעד ניא עמאמ יד נוא
 .נקָאלפ א טימ טָאה טראוועג

 .װאא עלעמייב ניילק א רעטנוא

 ,וצרעדוצ עטאט רעד נוא

 ,נסיורג מעד סאּפ מעד טימ

 ,כעלעדנייב יד טּפאלקעגסיוא

 .נסיורד ניא טגָאיעגסיורא

 .װאא עלעמייב ניילק א רעטנוא
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 ,עביל עקידרעַײּפ יד
 :נענערב זדנוא ניא טוט יז
 - ,עקנישוד ,כיד כיא בָאה ביל
 !נעמענ טינ כיז נענעק רימ

 ,רעטומ נַײד זיא קידלוש
 ,רעטומ נַײד זיא קידלוש
 ,למיה ניא טָאג ,רימ עשז פלעה
 !רעטיב זיא רימ יװ

 ,רימ זיא רעטיב
 ;טלעװ ניַײמ זיא רעטצניפ

 ,טסייג נוא טסייטש וד יװ ,נעמענ כיד לעװ כיא
 .טלעג עקּפָאק א נָא

 ,נרייר וצ סָאװ ָאטינ
 ;נעמעש סָאװ כיז ָאטינ

 ,לרעכָאב ,נרעטלע כיז לעװ כיא
 !נעמענ טינ כיא לעװ נרעדנא נייק
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 ר יע

 ר יי יי,

 יע עא טא: ר ר
 גגיוא ענַײז נופ

 :גנסיג נרערט נעוט

 ,עלעקניוו א ניא נַײז שעדאקעמ כיד לעװ כיא

 !נסיװ טינ טעװ רענייק נוא

 9 נגיוא ענַײז נופ

 :נעניר נרערט נעוט

 ,טלעוו עצנאג יד נרָאפעגסיוא ניב כיא

 !נענופעג טינ ערעדנא נייק

 נָאט סָאד כיא נעק יװ
 ?נליוו סנרעטלע ענַײמ נָא
 ,ניֵג עּפוכ רעד וצ עדייב נלעװ רימ זא
 !נליּפש טינ גלעװ מירָאמזעלק נייק נוא

 ,נבַארגאב ייז לעװ כיא

 ..! נבָארגאב ייז לעװ כיא

 ,עלעטעטש ניילק א ניא נרָאפּפָא רימָאל נוא

 !נבָאה עּפוכ עדייב נלעװ רימ נוא

 ,רעטוג ניק טינ עשז ַײז
 ,ביג טינ רימ סעצייא נייק
 עװױט יד רימ וט נוא
 !בוטש נופ סיורא ייג נוא

 ,טָאטש רעדמערפ א ניא

 -- ,נשטגעמ עדמערפ נשיווצ
 ,ניטש עּפוכ רעד רעטנוא עדייב נלעוו רימ זא נוא

 ?נשטנעב זדנוא טעװ רעװ

 ,מענייק טינ נפראד רימ ;
 ;נשטנעמ ניילא נענַײז רימ

 ,נייטש עפוכ רעד רעטנוא עדיב נלעו רימ זא

 !נשטנעב זדנוא טעװ טָאג

 בוטש נַײמ נופ סיורא יג
 ,נעמאזראפ טינ כיז טסלָאז וד נוא
 צלָאטש נלעטש ָאד כיז לעװ כיא נוא
 .נעמאמ נַײמ נדיירעביא נוא

6 



 ,וינובויל ,וינומאמ -
 ,נגָאז סעּפע ריד לעװ כיא -

: 

 גטבילעג נַײמ נופ סערָאצ יד נוא

 !נגָארטראפ טינ כיא נעק

 ,נאטאלראש רעד זיא ּוװ
 !גבַײלב טינ מיא ראפ טעװ רעטכַאט נַײמ

 ,לָאמ נטייװצ מעד נעמוק טעװ רע זא נוא
 !נביײרטסיױרא מיא כיא לעװ בוטש נופ

 ,וינובויל ,וינומאמ

 ,נגָאז סעפע ריד לעװ כיא

 נטבילעג נַײמ נופ סערָאצ יד נוא

 !נגָארטראפ טינ כיא נעק

 ,טכאנרעדאב רעגייזא פלעווצ
 ,טכאמעגוצ נדָאל-נוא-ריט נעוו
 --,ּפאלק א נעמ טרעה נענירעדנטימניא
 ! טראהרעד מיא פא בָאה כיא סָאװ ,טָאג וצ קנאד א

 !עביל נַײמ ,טנװָא-נטוג
 ?נגיוא ענַײד טנייוראפ זיא סָאװ
 ,טנַײּפ כימ נבָאה נרעטלע ענַײד שטָאכ
 !נגיױלפעג כיא ניב ריד וצ

 ,נגיולפעג ריד וצ ניב כיא
 ?,נגױב א נופ לַײּפ א יװ
 ניײלא טױט רעד יװ ,רעמ טינ
 !נדיישעצ זדנוא טעװ

 :טגָאזעג טָאה עמאמ נַײמ ---?טגָאזעג עמאמ נַײד טָאה סָאװ
 !נבַײלב טינ מיא ראפ טעװ רעטכָאט נַײמ ?ָאד רע טוט סָאװ,
 ,לָאמ עטיײװצ סָאד נעמוק טעװ רע זא נוא
 "!נבילרטסיורא מיא כיא לעװ בוטש נופ

 ּפָאק נַײז נגיובעגנַײא רע טָאה
 ,נרעהסיוא סעלא נָאטעג נוא
 נגיוא עצראוש ייװצ ענַײז נופ נוא
 ,נרערט נכַײט נסיג
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 נכאז ענַײד פיונוצ בַײלק
 ,נברָאק ניא נַײרא גייל נוא
 : ,לרעטצנעפ נופ סיורא כיז עוונאג נוא
 יי !נבָאה ענעסאכ עדייב גלעװ רימ נוא

 א

 גנוריישעצ 2 =

1 

= 

 : 4 א א ֹצ ש 5

 2 ר עא = טל ר עי = ליב: א יי = 5 8 2 עב בי בא 6 טי =, 3

 ' ֹא
 יא

 | ,סעלא נגיילקעווא רימָאל :
 : ,פעלא נטימ נבייהנָא רימָאל א
 ,עביל א טליּפש "א ' עכלעוו ,עלעדיימ סָאד ,עלעדיימ סָאד י
 .פעלאכ א כיז פא טפראש י

 | ב 4
 ,פעלא נטימ נגיילקעווא רימָאל :
 .זייב נטימ גבייהנָא רימָאל 0
 עכלעוו ,עלעדיימ סָאד ,עלעדיימ סָאד 4
 ,עביל א טליּפש ! 2
 ,זײב סָאדלא סיוא כיז טזָאל 4
2 

 ג :
 ,זיב נטימ נגיילקעווא רימָאל ו
 ,למיג נטימ נבייהנָא רימָאל 3
 עכלעװ ,עלעדיײמ סָאד ,עלעריימ סָאד 2
 | ,עביל א טליּפש ,
 ,למיה נפא זיא יז זא ,טניימ :

 ,למיג נטימ נגיילקעווא רַימָאל 2
 .דעלאד נטימ נבייהנָא רַימָאל 8
 ְו עכלעו ,עלעדיימ סָאד ,עלעדיימ סָאד :
 ,עביל א טליּפש : :
 : .סעלאד רעזיב א סיוא ריא כיז טזָאל 0

 טל 98 , |

2 

 יב =
 יד

 יי יב ,



 ,רעלאד גטימ גגיילקעווא רימָאל
 .ייה נטימ גבײהנָא רימָאל
 .עכלעװ ,עלעדיימ סָאד ,עלעדיימ סָאד
 ,עביל א טליּפש
 .יװ נוא כָא ריא זיא

1 

 ,יה נטימ נגיילקעווא דימָאל
 .װָאװ נטימ נביײהנָא רימָאל
 עכלעװ .עלעריימ סָאד ,עלעדיימ סָאד

 ,עביל א טליּפש 6
 .פָאס רעזיב א סיוא ריא כיז טזָאל 0

 ז

 ,װָאװ נטימ נגיילקעווא רימָאל | ,
 .נעַײז נטימ נביײהנָא רימָאל

 עכלעװ ,עלעדיימ סָאד ,עלעדיײמ סָאד 7
 ,עביל א טליּפש ,
 .נעַײּפש טולב טימ רעכאנ יז זומ 0

1 : 
 ,נעַײז נטימ נגיילקעווא רימָאל :
 .סעכ נטימ נבײהנָא רימָאל ֶו
 עכלעװ ,עלעדיײמ סָאד ,עלעדיימ סָאד ,

 ,עביל א טל'יּפש 4

 .סעמ רעקיטראפ א יװ כַײלג זיא ( .
5 

 ! יסאכ ,רעה
 ,נײג טינ רָאט עמ
 ,נײג טינ פראד עמ
 .מענייק טימ נייג טינ רָאט עמ
 נײג טסעװ וד זא
 ,טכאנאב טעּפש
 .נענייו רעטעּפש וטסעוו

9 
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 יי ,י רב

 וי ייבי יי בע בע ער

 2 2 אט ר 2 בע עת, יי לאטא

 יד 2 יא יע 34 = עי 2

 הי ר רע טי א עי

 רע --עדָאמ עַײנ א סיווא טייג
 - ןוהלאה נפא רעכיט ענעדַײז עצראווש
 | ,נביילג טינ נעמ רָאט נלַײרּפ א
 1 .שלאפ עלא גענַײז יז מערָאװ

 6 --עדָאמ עַײנ א סיורא טייג
 16 ;טײרדעג נרינש טימ רעדיילק

 0 ,נבײלג טינ נעמ רָאט נלַײרפ א

 | ,טױט גראפ ָאש א גדַײס

3 

 ,טגָאזעגוצ רימ כָאד טסָאה וד
 ;נעמענ כימ טסעװ וד זא
 נרָאפעגקעװא וטסיב פָאס מוצ
 .נענעק טינ רָאג כימ טסליװ נוא

 0, יש 1 א כב

 נ *.

 ,רָאי נצראווש מוצ ,רָאפ ,עשז רָאפ
 1 !נעקנעדאב כיז וטסלָאז
 , : ,רעסאו א וצ נעמוק טסעװ וד זא
 !נעקנירטרעד כיז וטסלָאז

 ,רעװָארב א וצ נעמוק טסעװ וד זא
 ,ריב נקעמש וטסעװ
 ,טַײקרעטיב יד נסיװ וטסעװ
 .רימ גיא ָאד זיא סָאװ

 ,גנוי זיא ריב רעד זא
 ;נליּפש וצ נָא רע טבייה
 ,רעכָאב א טמענ לדײמ א זא
 .נליפעג עריא כיז נטַײב

 ,טלא זיא ריב רעד זא
 ;נרעױז וצ נָא רע טבייה
 ,נאמ נטלא נא טמענ לדײמ א זא
 .גרעיודאב ריא נעמ טוט
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 טי דע 6 2 א א

 יא 2 זי יש א = .

 : ,נאמ גגנוי א נעמענ כיא לָאז יי
 ,ריִמ פא טינ רע טקוק |

 נטינרָאג נעמענ כיא לָאז

 ;טינ רָאט'מ :טַײל גגָאז

 ,קינלאזעמילש א נעמענ כיא לָאז

 !טינרָאג רעכַײלג ניוש זיא

 ,נסע רימ טלעפ יצ
 ,נעקנירט רימ טלעפ יצ

 ?גנאג רענייר ,רענייש נַײמ רימ טלעפ יצ

 ,נסע ניק טינ רימ טלעּפ'ס ,יוא

 געקנירט ניק טינ רימ טלעפ'ס נוא

 טאל כיא נעמעװ רָאנ רימ טלעפ סע

 ,ורעדנוזאב נדעי ענאקעמ כיא ניב מורעד

 ,טינ עביל נייק נֹופ טסייװ סע רעװ
 ,רעדניק עגנוי טימ טלעװ א ּפָא טעליוק עביל א
 !טוג טינ זיא עביל א ,דלאווג ,יוא

 ,כיז נרעמ רעסאוו ניא כעלעשיפ
 ,ביז נרעוװש רעגניצ עשלאפ
 ,טַײל עזייב -- רעגניצ עשלאפ
 .טַײקרעױרט וצ טכארבעג זדנוא נבָאה ייז

 ונײפ רָאג כיז נבעל ייז ,רעסאוו ניא כעלעשיפ
 .נעקנאדעג ענעגייא טימ עלעדיײמ א ניב כיא נוא

 גליּפש עביל א גביױהעגנָא בָאה כיא
 ,נעגנאלרעד טינ יז נָאק נוא
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 ,רעמזעלק ,טליּפש ,טליּפש
 , .דלעפ נעַײרפ נפא 6
 נליּפש עביל א נבױהעגנָא בָאה כיא : יא
 / .טלעװ גַײמ טליּפשואפ בָאה נוא א

 בליּפש עביל א נבױהעגנָא בָאה כיא
 .טכארטאב טינ כיז בָאה נוא :
 ,גָאט זיא'ס זא ,טניימעג בָאה כיא לא

 ,טכאנ רָאג זיא ּפָאס מוצ

 רעיומ א טיובעגסיוא בָאה כיא
 ,כייה יד נרָאג נעצ נופ :
 נליפש עביל א נבױהעגנָא בָאה כיא :
 .כעיוק ניק טינ גיוש בָאה גוא :

 ,נטנאילירב כאס א ָאד זיא'ס
 ,נייש רעײז נענַײז סָאװ
 ,נַײרא טנעה יד ניא יז טמענ ריא
 ,ניימעג ייז נענַײז

 ,עשימ זיא טנאילירב נייא ךָאנ
 ,נעמוק טינ מיא וצ נעק כיא
 ,ײטש כיא ּוװ נוא ײג כיא ּוװ
 .נעניז ניא רימ רע טגיל

 ,רעמזעלק ,טליּפש ,טליּפש
 ,רלעפ נעַײרפ נפא
 ,עדנאש נייק טינ זיא מערָא
 .טלעװ נַײמ טליּפשראפ בָאה כיא

8 

 ,טרעדנעראפ ויא ,סאלב ויא מענָאּפ נַײמ

 ;זיא רימ סָאװ ,טינ טסייו רענייק נוא

 ,טרעדנעלבראפ רימ ניא נענַײז עלא

 !טינ סע סייו ניילא כיא רָאנ
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 ,נבעגעגקעװא צֹלֹא ריד טלָאװ כיא -
 ;נײלק וצ רימ ראפ זיא טלעװ יד רָאנ
 - ,נבעל נצנאג נײמ נעיאדארטס טלָאװ כיא

 !ניינ-- רעסעב רָאנ ,ניינ--- רעסעב רָאנ

 ,רעװיא נא ּפַא טבראטש טונימ רעדעי טימ
 ;נילא בַײלב כיא ,כאווש טרעװ צראה יד
 י -- ,נבעגעגקעװא צלא ריד טלָאװ כיא
 ץ !נײנ--רעסעב רָאנ ,נינ - רעסעב רָאנ

 ,נסילפ נרערט נעוט נגיוא ענַײמ נופ
 4 ;נײװעג נילמ נטלאהנַײא טינ נעק'כ

 -- ,גסיװ סע טסלָאװ ,רעביל נַײמ ,וד נעװ
 !ניײנ --רעסעב רָאנ ,ניינ - רעסעב רָאנ

9 

 ,רָאא נצײרד נעװעג טלא ניב כיא זא
 ,טסּוװעג טינ עביל נייק נופ כיא בָאה
 ,רָאי נצפופ נרָאװעג טלא ניב כיא זא
 .טסול נגָארקעג רעכָאב א רימ וצ טָאה

 ,נבעל נַײז יֹװ ,כימ רע טָאה ביל
 ;נבעגעג כיוא רימ רע טָאה טנעזערּפ נייא נוא
 ,טלעװ יד יװ ,נביל מיא לעװ כיא זא נוא
 ,טלעג עקּפָאק א נָא נעמענ כימ רע טעװ

 : ,טעבעג נַײמ וצ רעה ,טָאג נַײמ ,כָא
 :ריד אב נטעב וט כיא סָאװ
 ,טעב רעליוה נַײמ פא נפָאלש וצ רימ שטניוו כיא
 !ריד טימ נעמאזוצ רָאנ

 רָאפ כיז כיא לעטש ,נּפָאלש רימ כיז גַײל כיא זא
 ;רימ נבעל נבָאה כיד טלָאװ כיא יװ טארוקא

 ,רָאה ענייש ענַײד טימ ,נצנאגניא כיד עז כיא -

 !רימ זיא רעטיב יװ ,כָא
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 ,פָא טינ טייג ,רעדניק ,טאש
 /!נסיז מעד פָאלש מעד טינ רימ טגָאלשעצ
 ,נָאזרעּפ גרעַײט מעד נעז ָאד כימ טוָאל
 .גסינעג מעלָאכ ניא ָאד לעװ כיא סָאװ

10 

 ,-- . ..,גצעלילכַאר .,וטסיב .נייש יי
 ;נריצ כיד וטסלָאז נייש
 ,עלעטנאמרעביוא נַײד נָא ריד וט
 ,נריצאּפש נייג רימ נלעוו

 - נַײג רימ נלעוו ,עלעכָאר ,נריצאּפש
 4 א ,רעמייב עטכידעג יד נשיווצ
 נייג עדייב רימ נלעוו נריצאּפש
 5 .רענייק טשיג טייג סע ּוװ ,טרָאד

 ניײג עדייב רימ נלעוװ נריצאּפש

 ;רעטעלב עטכידעג יד נשיווצ :

 ,עטרעװאכ א סנַײד כיד טפערס רעמָאט

 .רעטעפ נַײד וצ טסייג וד - גָאז

 גײג רימ נלעװ ,עלעכַאר ,נריצאּפש
 ;נעמולב עשירפ נשיווצ '

 ,עטרעװאכ א סנַײד כיד טפערט רעמָאט
 .נעמומ נַײד וצ טסייג וד --גָאז

 נײג עדייב רימ נלעװ נריצאּפש

 ;נטארג ענרעזַײא נבענ

 ,נבעל-עקשוד נַײמ ,עריומ סינ ְבָאֵה

 !נטאש טשינרָאג ריד טעוו ס

 נייג רימ נלעוו ,עלעכָאר ,נריצאּפש
 : .רלאו נדליו מעד ניא
 1 ,טרעהרעד סָאד טָאה עלעכָאר יװ
 .טלאק נוא סייה נרָאװעג ריא זיא

 !נבעל-עניורק ,נבעל-לכָאר ,יוא --

 ? נַײװ לזועלג א נעקנירט וטסעוװ רעשפע
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 .,גשטנעמ  עלא ראפ ריד םיא ביג .םנאה .גמ :
 - .גַײז וטסעוו בַײװ גַײמ זא = |

 ,נבעל-עגיורק ,גבעל-לשרעה ,יוא --
 !נעצ ניוש טגָאלש רעגייז רעד |
 ,נבעל רעַײט גַײמ ,עריומ טשינ בָאה -- :
 .נייג טשינ מייהא ניילא טסעװ 9

 ,נעמוקעג מייהא זיא עלעכַאר יו
 ;רעטצנעפ מאב טצעזעג כיז יז טָאה
 ,לבראפ נעייג'ס כעלעגנִיי לפיוו
 !רעטסנעש רעד זיא רעכָאב נַײמ

 ר ,קעװא נפיול כעלרעסאוו עלא
 : ;קידײל נבַײלב נכַײט יד
 ,עביל א טריפ סע עלעדיימ עכלעוו
 .קיבײא פא רעביא כיז טריפ

 יב יב עי יי יט לע ר יע יע יא =

11 

 ,סטוגסָאדלא ניא כיא ניב נריובעג
 ;גונעג טעכיוא כיא ניב כַײר
 ,צינוצ צלא רימ סָאד טמוק סָאװ
 ?קילג נַײמ נעמוקאב טשינ נעק כיא וא

 ,נאמערָא מעד כיא ניב ענאקעמ
 ;טױרב נַײז פא מיוק כיז טנידראפ סָאװ
 ,נָאק רע יװ ,רע טבעל ראפרעד
 .טיונ ניק טינ מיא טכאמ עביל יד

 ,צראוש ,ליוק יװ ;זיא נבעל נַײמ

 ;סָאװראפ טסבלעז טשינ סייוו כיא

 ,וצראה נַײמ פא כיא גָארט ניטש א

 .זָארג יװ נירג זיא מענָאּפ נַײמ

 ,רעיײרטעג ,נבעל-עלענוז --
 ?נעזרעד נשטנעמ מעד ניא וטסָאה סָאװ
 -+ .עכַײר א עלאק א נגירק טסנעק
 .נײג עטנצּפאק א טימ טשינ נוא

: 
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 ,עַײרט ,נבעל-וינעמאמ --
 ,לוד טשינ ּפָאק נַײמ ניוש רימ כאמ
 רעַײפ עשילעה סָאד ּפָא ניוש שעל
 !ליװ כיא נעמעװ ,ניוש רימ ביג נוא

12 

 ,מענייא רָאנ כיא ביל נביל :
 ,ניילא כיד עקאט נוא טא

 ,רענייש וד ,רימ עשז גָאז
 ?ניינ יצ כימ וטסביל יצ

- 

 ,ײטש כיא ּוװ נוא יײג כיא ּוװ
 ;רָאפ רימ כיז וטסלעטש
 ,וטסייג טָא ,וטסייטש טָא
 .רָאלק כיד כיא עז טָא

 ,ײג כיא ּוװ נוא ייטש כיא ּוװ
 ;נגױא ענַײמ ראפ רָאּפ רימ כיז וטסלעטש
 סנגער עלא ניא ,סעטָאלב עלא ניא
 ,נגיולפעג ,וינעשוד ,ריד וצ כיא ניב

 נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש

 ,ײה עלעגַײטס א מורא

 ,נדײשעצ עדייב כיז רימ נזומ טצעי

 .ייוצ כעלעבַײט יו

 ,נסע רימ כיז צעז כיא
 ;גַײא טינ רימ טייג נסע סָאד
 ,נכָארבעצ נענַײז רעלעט יד
 .נַײז טינ טינרָאג טעװ עביל רעודנוא נופ

 ,נּפָאלש רימ כיז גייל כיא |
 ;גַײא טינ רימ טייג ּפָאלש רעד
 ,נסעגראפ ריד נָא כיא נעק יװ
 .נַײש עקיטכיל יד רימ טסלעטשראפ וד זא
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 ,נעקנירט רימ כיז צעז כיא
 ;זָאלג ניא כיז נסיג ייז ,נרערט יד
 נעקנעדעג וצ עביל רעזדנוא ,כא
 .זָאלב א ,ַײּפש א טרעװ זיא

13 

 ,נגער א טייג ,עמאמ ,נסיורד ניא --
 ;נקורט כיז ןיא בוטש ניא רימ אב
 ,נטבילעג נַײמ כיא מענ עשז ּוװ

 .נקיוקרעד דיר ענַײז טימ כימ לָאז כיא זא

 ,ענַײמ עמאמ ,ייוװ יוא ,ייוו יוא
 ,גנידצלא ,יוא ,נלאפראפ ניוש זיא סע
 ,ענַײמ עמאמ ,עמאמ ,ייוו יוא
 .קירטש א טימ כיא ניב נדנובעגוצ

 ,נדנובעג כיא ניב ,עמאמ ,קירטש א טימ
 ,טינ ניוש כימ כיא נעק נעלגנאר
 ,נלאפראפ ניוש זיא סע ,עמאמ ,ייוװ יוא
 .טינ נױש כיא נעק נּפאכ קירוצ

14 

 ,טנַײש יז ,טנַײש יז ,טנַײש ענָאװעל יד
 ,נרעטש עריא מורא טנַײש יז

 ,טכיל סָאד טשעל יז ,נוז יד נוא

 .גרעװ רעטצניפ לָאז טלעװ יד יידכיב

 ,ענַײמ עמאמ ,רעטצניפ זיא רימ
 ,ביל סעמע מיא כיז בָאה כיא
 ,ענַײמ עמאמ ,ריד כיא רעוװש נרעווש
 .בורג ניא זיב מיא כיא לעװ נעקנעדעג זא

 ,סעמינ ניוש רימ זיא ,עמאמ ,טלעװ נַײמ

 ,נסעגראפ טינ מיא נָא נעק כיא

 ,נײלא ,יוא ,עמאמ ,כָאד טסעז וד

 .נסע נוא נעקנירט טינ נעק כיא זא
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 נגָאלשרעד רימ זיא ,עמאמ ,ּפָאק נַײמ
 ,נעקנאדעג ענַײמ נופ ּפָארא כיז לעװ כיא
 ,עמאמ ,כיא בָאה קעטייוו גסיורג א
 .נעגנאלרעד טשינ מיא נעק כיא סָאװ

 ,עמאמ ,כיא בָאה קעטייו נסיורג א
 ,נלייצרעד טינ מענײק ראפ מיא נעק כיא סָאװ
 ,רעטקָאד א כיא מענ עשז ּוװ
 ינלייהסיוא נדנּוװ ענַײמ רימ לָאז רע וא

15 

 מיװטנָאי ענַײמ נוא מיסָאבאש ענַײמ --
 : ;גײװעג נוא רעמָאי גיא נעייגראפ
 : ,נבעל-םיז רעַײט נַײמ ניא כיז נָאמרעד כיא וא
 ,נייגסיוא סעכיוק ענַײמ רימ נעוט

 ,סיוא רימ נעיײג סעכיוק ענַײמ
 ;גליפרעד טינ רעמ ניוש יז נעק כיא
 ,נגָאוראפ כיא לעװ עלעדיימ נטנעצ מעד
 3 .גליּפש טינ עביל נייק גוש לָאז יז

 ,עביל א טליּפש עלעדײמ א זא נוא
 ;נבראפ עריא נָא כָאד יז טרעװ
 ,סיוא טינ עביל יד טליּפש יז זא נוא
 ,נבראטש טייהרעגנוי כָאד יז נעק

 ,וינעבויל ,טינ בראטש ,וינעשוד ,טינ בראטש --
 ;קע נא ניוש כיז טמענ עביל רעזדנוא וצ
 , ,נבעליסיז רעַײט נַײמ ,טנוזעג רימ יײז
 / .קעװא ריד נופ ניוש כָאד רָאפ כיא

 ;קעװא רימ נופ טסרַאפ וד זא נוא --

 4 ;גבַײלברעביא ָאד כיא לעװ ניילא

 ױ - נקיש עלעווירב א נלעוו טינ טסעװ וד זא נוא

 ו ,נבַײרש רימ שטָאכ וטסלָאז סורג א

28 
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 נעביל אזא טליּפש עלעדײמ א זא נוא

 ;כַײר יצ מערָא נַײז יז געמ

 עביל רעטסנַײֿפ נוא רעטסנעש רעד נופ

 ,כַײט א סיוא כָאד כיז טוָאל

16 

 ,נעילפ כעלערָאי יד ,ועִיצ כעלערָאי יד --
 ,כיור יװ ,קעװא טייג טַײצ יד
 ,נבעל-סיז נַײמ ,ריד נָא כיז נָאמרעד כיא זא
 .כעיוק נַײמ סיוא רימ טייג

 ,סיוא רימ נעייג כעלעכיוק יד ,יוא

 ,נליפרעד טינ כיז ניא ייז געק כיא

 ,ננָאזראפ כיא לעװ עלעדיימ נטנעצ א

 ינליּפש טינ עביל נייק לָאז יז זא

 ,עביל א טליּפש עלעדיימ א זא

 ,נבראפ עֶלא ריא ניא נליּפש

 ,עביל יד סיוא טינ טליּפש יז זא נוא

 .גבראטש עגנוי א יז זומ

 ,נבעל נַײֿמ ,עשוד ,טינ בואטש ,טינ בראטש --
 .קע נא נעמענ ריד נופ טעװ סע
 ,נבעל ניײמ ,עשוד ,עידא
 .קעװא ריד נופ ניוש רָאפ כיא

 נזעװעג ניב כיא טענעסאכ לפיוו פא

 ,כַײר נוא מערָא נעזעג כיא בָאה

 ,עביל עטסעב יד ,עטסנעש יד נַײז געמ סע
 ,כַײט א סיוא כיז יז טוָאל

 ,סיוא נענעקירט כעלעכַײט כיוא
 ;קידיײל נבַײלב כעלעבירג יד
 ,קילגמוא נא לדימ א פא כיז טפערט סע זא נוא
 .קיבײא פא מעש רעד טבַײלב
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 ,סיוא נענעקירט כעלעּפעט יד זא נוא
 ;קידיײל כעלעבירג יד נבַײלב
 ,סיוא טינ עביל ריא טליּפש לדײמ א זא נוא
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 ץ .קיבײא פא גלאפראפ יז טרעוװ
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 ' ,נַײז גיש עמאמ-עטאט ליו'ס עלעדימ סעכלעוו 4
 4 ;רעַײט נשטנעמ עלא אב כָאד סע זיא 0
 4 ,נריפ עביל א ליוו'ס ,ייװו יוא ,עלעדיימ סעכלעוו 0
 ראש .רעַײט נפא יז נעמ לָאז גענערבראפ | 4

 1 / ,נבעל טשינ רימ נָא נעק רע ,טגָאזעג טָאה רע 4
 .רעסאו נָא עלעשיפ א יװ יוזא

 ,טוַאלעגסיוא כיז נבָאה ,ייוו יוא ,נקילג ענַײמ

 .רעסאוו פא למיוב יװ יוזא

18 

 ,טילבעג כיא בָאה זיר ענייש א יװ
 ;געװעג רימ מורא זיא כעלעטעלב ענייש
 ,נסירעגסיורא יײז טָאה עס רעװ
 !נעשעג מעד וצ גָאלק א לָאז

 ,נעגנאנעגמורא מיא טימ ניב כיא
 ;טסּוװעג טשינ מעד נופ טָאה עמאמ נַײמ נוא
 ,נגָאז רימ נגעלפ סעטרעוװאכ עלא
 ,טסיזמוא נַײז טעװ עביל רעזדנוא זא

19 

 ,נפיוק כעלעשיפ נעגנאגעג רימ כיא ניב
 ;טכעה א טפיוקעג דימ כיא בָאה
 ,עביל רעזדנוא ניא קירלוש זיא סע רעװ נוא
 / !טכעל א יװ נייגסיוא לָאז רעד

 לגיצ ניק נָא ,רענייטש נייק נָא
 ;נרעיױמ טינ זיוה ניק נעמ נעק
 ,טלעוװ רעד פא שטנעמ ניק נאראפ טשינ זיא'ס
 ,נרעיודאב טשינ כימ לָאז סע רעװ
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 ,טגָאזעגוצ רימ כָאד טסָאה וד
 ;גָאט-רעמוז א ניא נעמענ כימ טסעוו
 ,נעמוקעג ניוש זיא גָאט-רעמוז רעד
 .נעמונעג טינ כָאנ כימ טסָאה וד נוא

 ןטשינ כימ ליװ רעכָאב א ,יוא
 ;טשינ כיא פראד לסעבעלאב א נוא
 ,טשינ כיא ליװ רעדַײנש א ,יוא
 .טשינ כיא פראד רעטסוש א נוא

21 

 ,לכײמש א נופ נָא כיז טגנאפ עביל א
 ;שוק א וצ זיב לכיימש א נופ
 ,לכיס מעד נשטנעמ נטסגילק מאב קעווא טמענ'ס
 .טשינ מוצ סע טכאמ לדיימ נטסגילק מעד

 ,גסָאלשעג עביל יד נבָאה עדייב רימ

 ;טסּוװעג טשינ מעד נופ טָאה שטנעמ מוש נייק

 .ינסאג עלא ניא ןדנוא נופ נעמ טדער טנַײה

 .טשינ וצ סע טרעװ רעטומ נַײד כרוד

22 

 רעטצנעפ ניא כיז טציז יז
 ;כעלרעה יד כיז טמעק נוא
 --גנזָאלעצ ןיא יז נעמעװ ראפ
 .כעלרע יז זיא רימ ראפ

 ,רעמָאי א ,ייװ יוא
 !גָאלק א ,ײװ יוא
 עלעכָאר ענייש יד ָאטינ
 !גָאט נקיטנַײה זיב

 - רעגניצ יד טימ ,טַײל
 -- ,נדייר ייז נעוט
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 נעלעכָאר נַײמ טימ כיא נוא
 .נדיש טינ לָאמנייק כיז נלעו

 ,רעמָאי א ,ייוו לוא
 !גָאלק א ,ײװ יוא

 עלעכָאר ענייש יד ָאטינ -
 !גָאט נקיטנַײה זיב

23 

 נרָאװעג כיא ניב טלא נוא ָארג
 --,טַײצ א נָא רָאג
 3 ,נבָאה ענעסאכ לעװ כיא זא ,טנײמעג בָאה כיא
 | ,טַײל עלא יװ ,נַײז כיא לעװ

 ,נגָאז רימ טמוק שטנעמ א נעװ
 ,ָאד זיא רעטבילעג נַײמ זא
 ,נשטנּוװעגוצ מענעי כיא טלָאװ נאד
 .ָאש רעקידלזואמ א ניא

 ,נגָאז רימ טמוק שטנעמ א נעװ
 ,טיג רעטבילעג נַײמ זא
 נסאג עלא ניא כיא טלָאװ נאד
 .טײרּפשעגסױא נעמולב עזָאר טימ

24 

 ,נעװעג וטסיב ּוװ
 נעװעג זיא טלעג זא
 * : ?שיט נפא נגעלעג זיא נדאנ רעד נוא
 ,ָאד וטסיב טנַײה

 ָאטשינ זיא טלעג נייק זא

 ' .סעימ יוזא נרָאװעג זיא נבעל סָאד נוא

 0 ,נעוועג וטסיב ּוװ
 : נעװעג זיא טנגוי זא
 ?סיז-רעקוצ נזעװעג זיא נבעל סָאד נוא
 ,ָאד וטסיב טנַײה
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 ָארג נענַײז רָאה יד זא
 .טעימ יוזא נרָאװעג זיא נבעל סָאד נוא

 ,נעוועג וטסיב ּוװ
 ,נעװעג זיא טנגוי זא
 ?טנערבעג עביל טימ טָאה צראה סָאד
 ,ָאד וטסיב טנַײה
 ָארג ניוש זיא ּפָאק רעד זא
 .טנעה יד ניוש רימ אב נרעטיצ סע נוא

25 

 ,נעגנאגעג עדייב רימ נענַײז ,נבעל-סיז ,נריצאּפש --

 ;טלאק נוא רעטצניפ נעװװעג זיא נסיווד ניא

 ,נבעגעג ' רימ טסָאה וד נשוק לפיוו ,יוא

 .טלאטשעג נַײמ נסָאגאב כיז טָאה נרערט טימ

 ,נבעל-סיז רעַײט נַײמ ,רעהא מוק ָאט

 .רימ נופ טדערעגּפָא כיד טָאה'ס רעװ ,גָאז נוא
 ,סעמע נטכער מעד ריד כיא לעװ נגָאז ,יוא --
 .ריד טימ מורא טייג יז סָאװ ,עטרעװאכ נַײד זא

 ,עקשזַארָאװ א כָאד טניוװ ענראזאב עלאמ פא --
 ;סיװעג פא גפָארטעג נוא טעשזָארָאװעג טָאה יז
 ,נביילג וצ טינ זיא עלעגנִיי גייק, :טגָאועג טָאה יז
 "!סיפ יד וצ נלאפ לָאז רע עליפא

26 

 ,עלעצראה ,וינעניורק ,וינעבויל ,וינעמאָמ

 !ליטש עקנילַײװ א ניוש גַײװש

 רעַײפ שילעה ניימ רימ ניא שעל

 !ליו כיא נעמעוו ,ניוש רימ ביג נוא

 ,עלעגניי נייש א יא טבילעגנַײא כיז בָאה כיא
 ,דלָאג לדנער א יװ ,נייש
 ,טבילעג כיא בָאה ,וינעמאמ ,מיא

 .טלָאװעג עקאט כיא בָאה מיא נוא
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  געגנאגעג רימ נענַײז ,נבעל-עשוד ,נריצאּפש

 ;ראװלוב מעד םורא נוא מורא
 ,סעביל נליּפש כעלעדיימ עלא

 .ראנ מוצ נבילבעג ניב כיא נוא !

 נעגנאגעג רימ נענַײז ,נבעל-עשוד .,נריצאּפש

 1 ;זָארג מעד מורא נוא מורא
 ,נֿפרָאװעג רימ פא רטסָאה נײכמוא נא ראפ סָאװ

 !סָאװ ראפ טשינ סיײװ כיא ,דלאווג צי

 .,וינעמאמ ,מעלָאכ א ,וינעטאט ,מעלָאכ א
 ' !טכאדעג רימ כיז טָאה םעלָאכ א
 0 כעלעגייא עקניצראווש יד טימ כעלעקעב ענייש ענַײז

 !טכאמעג קנארק כימ נבָאה יה

 ,נעילפ כעלערָאי יד ,נעילב כעלעמייב יד
 ;כױר נטימ קעװא טייג טַײצ יד 0

 יה ,טנעקרעד עביל נַײז בָאה כיא טניז ,יוא :
 .כעיוק גייק ניוש כיא בָאה נענייװ נופ

 ,טלגנירעגמורא כימ נבָאה סערָאצ ענַײמ
 ' ;סאפ א שזאדנָאב א יװ יוזא
 ,נבײלג וצ ליפ יוזא זיא כעלעגניי עקיטנַײה
 !סאג נפא טנוה א יװ יוזא

21 

 ,גָאט רעבירט א זיא נסיורד ניא :
 ;עראּפ א זיא עלעביטש ניא
 ,נרָאי עגנוי ענַײמ טבעלעגּפָא בָאה'כ
 .עראמכ רערעטצניפ א ניא יװ

 עראמכ ערעטצניפ א יװ א
 ;גרָאבעג נַײמ נופ גָאט רעד זיא
 טנעמיד נרעַײט א טאהעג בָאה כיא
 3 .גרָאװעגנָא מיא בָאה נוא

 נרָאװעגנָא מיא בָאה כיא
 ;נעניפעג טשינ םיא נעק נוא
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 גיי סא ריש אש יא יא א דא עא יב לי לא { 1 8
 ו 0 1 , א 7: שי שי עי א א בי יט ישא

 ,נגױא ענַײמ ראפ רע טייטש גייטש - 

 .געמוק טשינ מיא וצ נעק 'כיא רָאנ

 ,נעמוק טשינ מיא וצ נעק כיא
 ;נדײר טשינ מיא טימ נעק'כ

 עביל רעסייה רעזדנוא נופ ,יוא

 ! נדיישעצ כיז .רימ נזומ

 ,נריישעצ כיז נזומ רימ
 ;עמָאשענ רעד נופ פוג רעד יװ
 ,נבָאה טשינ רעד לָאז סטוג נייק ,יֹוא
 !עמָאקעג זדנוא נָא טבעלרעד סע רעװ

 רָאה ענַײז נוא נגיוא ענַײז
 ;נלָאמ וצ נטערטרָאּפ פא נענַײז
 ,רענָאילימ אזא נעמ טמענ ּוװ ,יױַא
 !נלָאצאב וצ יז ראפ נבָאה לָאז סָאװ

 ,עביל א טריפעג מיא טימ בָאה כיא
 ,טראנעגּפָא כימ טָאה רע נוא
 ,סעביל נריפ סָאװ ,כעלעדיימ עלא
 .טראדעגנַײא כָאד נרעװ ייז

 ,גבעגענ רימ רע סָאה נעלדנאמ טימ סעקנישזַאר

 ?טלַאװעג סע כיא בָאה יצ

 ,שלאפ רימ זיא רע זא ,נסיװ טלָאװ כיא נעװ נוא

 .טלָאװעג טשינ כיוא ךלאב מיא כיא טלָאװ

 ,טלגנירעגמורא כימ נבָאה סערָאצ ענַײמ
 .סאפ א רעדנָאב א יװ יוזא
 ,נביילג וצ ליפ יוזא זיא כעלעגניי עקיטנַײה
 ,סאג רעד פא טנוה מעד יװ יוזא

28 

 ,ניײנ גַײז טפראדאב טלָאװ סע נוא ,ניינ טגָאזעג טָאה עמאמ נַײמ
 --גנייג טינ קילושז מעד טימ לָאז כיא זא

 ,טכארטאב טינ כיו בָאה נוא נעגנאגעג מיא טימ ניב כיא
 ,טכאמעג רימ נופ רע טָאה לעט נוא ליט א
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 ,טכאנרעדפא קיטשרעגָאד מעד טָא וטסקנעדעג יצ ,וטסקנעדעג יצ ,יוא
 ,נענעקאב כיז עדייב נָאטעג נבָאה רימ נעװ
 ,נעמיראב מורא כיז טסייג וד ,קאיסָאב וד ,טנַײה נוא
 .נעמענ טינ וטסעװ כימ נוא רימ טימ טסיײג זא

 ,קנארק נגעלעג כיא ניב דנאנאכרוד נכָאװ ירד
 ;נעמוקעג טינ לָאמ נייא רימ וצ טסיב וד נוא
 ,טאהעג געװעג כיא טלָאװ עופער עטסעב יד
 .נעמוק רימ וצ לָאמ נייא נעװעג טסלָאװ וד נעװ

 ,טלגנירעגמורא כימ נבָאה סערָאצ ,עמאמ ,סערָאצ ,יײװ יוא

 ;סאפ יד רעדנַאב רעד יװ יוזא

 ,נביילג טינ נעמ רָאט כעלעגנִיי עקיטנַײה ,יוא

 .סאג רעד פא טנוה מעד יװ יוװזא

29 

 ,ושטבויל ,ושטבויל ,וטסיב נייש --

 !טלעװ עצנאג יד יװ ,נייש
 ,ריד ניא זיא נרָאסיכ נייא רָאנ

 .טלעג נייק טסָאה וד סָאװ

 ,קידנעלַײק ,קידכעלַײק זיא טלעג --
 !קעװא טייג טלעג
 - ,נעקנירט כימ לעװ'כ ,נעגנעה כימ לעװ כיא
 !טערטרָאּפ גַײד רימ קיש

 טקישעגקעװא ,טקישעגקעװא כיא בָאה טערטרָאּפ נַײמ --
 ;לַײמ טנזיוט ייווצ ראפ

 ,קיבײא פא זיא עביל רעזדנוא טניימעג בָאה'כ

 ,לַײװרעד פא יז זיא פָאס מוצ

 נעמונעג ,נעמונעג כיד טלָאװ'כ
 ;לדיײלק מעגייא מעד ניא
 ,נגָאז טשינ ריד פא טלעװ יד לָאז
 ,לדיימ כעלטנרָא נייק טסיב וד זא

 נעמונעג ,נעמונעג כיד טלָאװ'כ
 ,טלעג נשָארג א נָא
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 ,ריד ניא ןיא נרָאסיכ נייא רָאנ
 .טלעװ יד ריד טימ טגנילק סע סָאװ

 ,נגער א ,נגער א טסיג נסיורד ניא --
 ;סאנ נענַײז רענייטש יד
 ,נביילג וצ זיא ריד זא ,נַײא עז כיא
 !סאג רעד פא טנוה מעד יװ

30 

 ,וטסיב ,וטסיב נייש --
 !טלעװ עצנאג יד יװ
 ,ריד ניא ןיא נרָאסיכ נייא רָאנ
 .טלעג עקעּפָאק א נָא טסיב וד סָאװ

 --קידכעלַײק כָאד זיא טלעג --

 !קעװא טייג טלעג

 ,טבילעגנַײא ריד ניא כיז בָאה כיא

 !טערטרָאּפ מענייש א ניא יװ

 ,נגער א זיא נסיורד ניא
 ;סאנ נענַײז רענייטש עלא

 ,נביילג וצ זיא מלרעכָאב עקיטציא
 !סאג נפא טניה יד יװ

31 

 ,עלעזַײה ,עלעזַײה סעמאמ נַײמ אב
 ;נענאטשעג רימ כיא ניב

 נבעל רעַײט נַײמ ,כא

 !נעגנאגעגַײבראפ זיא

 ,כעלעגײא ,כעלעגייא עיולב יד טימ
 ;רָאה עדנָאלב יד טימ

 ,טדער רע סָאװ זא ,טניימעג בָאה'כ

 .רָאװ צלא סָאז זיא

 ריר ענַײז פא ,רייר ענַײז פא ,טניימעג בָאה'כ

 ;נרעױמ נלע שנעמ נעק
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 0 שי זי 1 : + 1 עי ראי יז זש 4 1 1 אז יע יט, שטאט רוט 0 ירא ראי

 יי : :

 ,נָאטעג סניװא רימ כָאד טָאה רע

 ,גרעיורט נוא נענייו רָאֹנ זומ כיא זא

 !ישעמאמ ,ישעמאמ ,יײװ כָא
 !לאפ כיא ,ישעמאמ

 ,נריפ עביל א נביוהעגנָא בָאה'כ טניז !
 ,לאג יד רימ ניא טצאלּפ

 נריפ וצ ,נריפ וצ עביל א
 ;רעדנּוװ נייק כָאנ כָאד זיא
 ,רענײב יד גופ כראמ יד סיורא טמענ'ס
 .רעדנוזאב רעווייא נדעי נופ

32 

 ,טמעלָאכעג רימ כיז טָאה מעלָאכ א ,מעלָאכ א

 !טכאדעג ,;יוא ,טכאדעג רימ כיז טָאה ,עבויל ,מעלָאכ א

 גגיוצעגוצ כימ וטסָאה נגא עצראווש ענַײד טימ

 .טכאמעג כימ וטסָאה נשטנעמ א ראפ נוא

 ,טכענ יד כרוד טשינ פָאלש'כ ,טשינ קנירט'כ ,טשינ סע כיא
 !ריד כָאנ ,יוא ,ריד כָאנ כיא קנעב ,עבויל ,נעקנעב נוא
 ,נבעל רעַײט נַײמ ,ריד נָא ,עשוד ,כיז נָאמרעד כיא נעוו
 !ריד כָאנ סיוא סעכיוק יד רימ נעײג

 געגנאגעג ריִמ נענַײײז נריצאּפש ,נריצאּפש

 !נאב רעד ,יוא ,נאב רעד מורא נוא מורא

 ,נרָאװשעג רימ טסָאה וד נעװ ,ענייש עבויל ,וטסקנעדעג

 ?נאמ א ראפ נעמענ כימ טסעװ וד זא

 ,נעגנאגעג רימ נענַײז ,עבולל יוא ,נריצאּפש

 !ינש א ,לֹוא ,יינש א נעװעג זיא נסיורד ניא

 - נרָאװשעג ַײרט רימ טסָאה וד ,ענייש עבויִל ,וטסקנעדעג

 !ייוװצ ערעדנא רָאג וטסָאה ּפָאס מוצ

33 

 ,נעוועג וטסיב נייש

 !טלעװ עצנאג יד יװ ,נייש
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 ,טאהעג כיד כיא בָאה ביל יװ
 !טנערבעג רימ ֹוצ טָאה צואה נַײד נעװ

 ,טנערבעג רימ וצ טָאה צראה נַײד

 ;רעַײפ עשילעה סָאד יװ יוזא

 ,טלעװ רעד פא כאז נייק נעװעג טשינ זיא'ס

 .רעַײט רימ ראפ נַײז לָאז'ס

 ,קעװא רימ נופ וטסרָאפ טנַײה
 ;קירב א רעבירא כַאד טסרָאפ וד
 ,נײלא טָאג וצ כיא ּפָאהראפ נפַאהראפ
 .קירוצ נעמוק כָאנ טסעװ וד זא

 ,רימ נופ קעװא טסרָאפ וד

 ;םאי מעד רעביא כָאד טסרָאּכ וד

 ,ניילא טָאג וצ כיא פָאהראפ נפָאהראפ

 ,נאמ נַײמ נַײז כָאנ טסעװ וד זא

 ,קעװא רימ נופ טסרָאפ וד
 ,עקנילרעב א פא כָאד טסרָאפ וד
 --,נעקנאדעג עשלאפ וטסָאה רעשפע נוא
 !נעקנורטרעד נרעוװ וטסלָאז

34 

 כעלעדיר עקניסיז ענַײד טימ

 ,נגיוצעגוצ כיז וצ כימ וטסָאה

 ,ןסיוא רימ נופ וטסכאל טנַײה נוא

 !נדייר טינ רָאג רימ טימ ניוש טסליװ וד נוא

 ,נרָאװעג טרעדנעראפ כיא ניב רעבירעד
 ;טנערבראפ רעַײּפ א טָאה טכיזעג נַײמ
 נריוװעגנָא כיא בָאה נעמָאנ נַײמ
 טנעקרעד כיד בָאה כיא סָאװ ,טַײצ רעד נופ

 ,נעװעג רעַײט כיא ניב נרעטלע ענַײמ אב
 ;ּפָאק ניא נגױא יד יװ יוזא
 ,טרעדָאמשראפ כימ וטסָאה טנַײה גוא
 .ּפָאט מענעמייל א יװ יוזא
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 רשי עי א יש שי יו שי ישא

 יא , ֶ

 ,טנערבראפ רעַײפ א טָאה טכיזעג נַײמ
 ןנענעגער סע טוט נגלוא ענַײמ נופ
 ,רימ וצ זיא ייוװ נוא יוא
 !נענעגעזעגּפָא ריד טימ כיז לעװ כיא

35 

 עלעביטש ניא כיא ציז

 ;ריד נגעװ רָאנ טכארט נוא

 ,עלעבירג א רימ כיז טנפע סע

 ,ריט ניא פאלק א רעה כיא נעװ

 ,צראה נַײמ טיצ ריד וצ רַאנ לַײװ
 ;רעניײק טינ טסייו צראה נַײמ
 ,צראמש נַײמ רימ זיא רעטיב יװ ,ייוו יוא
 !רענייּב ענַײמ רימ טכערבעצ עביל יד

 ,ניטש נטַײװנופ דליב נַײד עז כיא נעװ
 ,רעויײא נא ּפָא רימ ניא טבראטש
 ,נײג רעטייװצ א טימ כיד עזרעד כיא נעװ
 .רעווייק רעד עכינ רימ זיא

 .ואא ריד וצ רָאנ לַײװ

 ,כעלעגילפ נבָאה לָאז כיא נעװ

 ;נגילפעג ריד וצ כיא טלָאװ

 ,טענגאמ נבָאה לָאז כיא נעוו

 .נגיוצעג ריד וצ כיא טלָאװ

 יװאא ריד וצ רָאנ לַײװ

36 

 ,עווט טסקאוו רעדלעפ עלא פא
 ;נענאיו כָאנ טוט עּוװט יד נוא
 ,טריפעג עביל א עדייב נבָאה רימ
 ,םינָאס ליפ נגָארקעג רימ נבָאה

10 



 ,נטשרעג טייזראפ בָאה'כ |
 ;רָאק נסקאוועגסיוא זיא 4
 ,טריפעג עביל א עדייב נבָאה רימ :

 .נרָאװעג טשינרָאג זיא סע נוא

: 27 

 ,עביל א טליּפשעג בָאה כיא
 !עילָאר א טריפעג בָאה'כ
 ,עלעגנַיי א טגָאזעגוצ בָאה'כ

 .עלאק נַײז נַײז לעװ כיא זא

 ,עלאק א יוװא טינ
 ;בייוו נגייא נא יוװ

 נצרעמש נוא סערָאצ

 .בַײל נַײמ פא כיא גָארט

 נצרעמש נוא סערָאצ

 ,נלייה רעטקָאד ניק נעק

 נצראה נַײמ נופ טנורג מעד

 .נלייצרעד טינ מענייק כיא נעק

 ,נטרָאגנַײװ ניא רימ כיא ציז
 ,רימ פא טסיג נגער רעד
 נָא כיא רעװ יוזא
 .רילָאק מענייש נַײמ

 ,רילָאק מעד יוזא טינ

 ,כעלקעב עזָאר יד יװ

 רימ ניא נצרעמש ענַײמ

 .כעלקערש רעיײז נענַײז

 רימ ניא נצרעמש ענַײמ
 ,נליה רעטקָאד נייק נעק

 נצראה נַײמ נופ סערָאצ יד

 ,נלייצרעד טינ מענייק כיא נעק

21 
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 ?נעמֹוק רימ וצ וטסעװ נעװ --
 .טכאנרעדאב --
 ,טכאנ עבלאה ניא רעגייזא פלעווצ

 ,טכאנ עבלאה ניא רעגייזא פלעווצ
 ,טכאמעגוצ זיא עלעדעל יד נעװ
 ,טעבראפ זיא עלעטעב יד נעװ נוא
 ,טעבראפ זיא עלעטעב יד נעװ נוא
 .טעלגראפ זיא עלעפעק יד נעװ נוא

 ,רימ נפע ,פאלק-ּפילק --
 ,ריט גדלָאג סָאד רימ נפע
 ,טינ כיא ּפָאלש נפָאלש ,נָּאלש --
 .טינ עדאװא כיא לעװ נענעפע רָאנ

 : ,נטַײר כיא לָאז עשז ניהּוװ --
 .נטַײל עלא אב טפָאלש עמ

 .,טײװ טניװ רעד
 ,טייג נגער .רעד

 .דיײלק נדַײז סָאד נצענַײא לעװ כיא
 טַײז נקניל נפא עלעדילק יד סא רעק --

 ;זָארג מענירג נפא גפָאלש כיז גייל נוא
 זָארג מענירג נפא גפָאלש כיז גייל
 .זָאה רעגנוי א יװ ,נּפָאלשנא רעװ נוא
 ,נקעדוצ כימ טעװ עשז רעװ ָאט --
 ?נקעװפוא כימ טעװ עשז רעװ נוא
 ,נקעדוצ כיד טעװ מיוב נופ טאלב סָאד --
 .נקעװפוא כיד טעװ גָאט נופ נוז יד

 = (נ

 !רימ נפע ,פאלק-ּפילק --
 !רימ עשז גָאז ָאט ,וטסּפָאלש
 ,טינ עליפא כיא פָאלש נּפָאלש --
 !טינ עדאוװא ריד כיא לעװ נענעפע רָאנ
 ,טײג סע נגער אראס ,טײװ סע טניװ אראס -
 !דיײלק נדַײז נַײמ נצענַײא לעװ'כ
 ,נבייהפוא וטסעװ דיילק גדַײז סָאד --

28 



 ;נגיילקעװא כיז עלעמייב גרעטנוא
 ,נקעדוצ כיד טעװ עלעמייב סָאד
 !נקעוװװפוא כיד טעװ עלעגייפ סָאד

40 

 .עלעריט יד רימ נפע --

 !טינ כיא לעװ נענעפע --

 ,טיײוו טניו א ,טײג נגער א -

 .ךיילק גדַײז ניײמ נרעטאּפ לעװ כיא

 !טינ כיא לעװ נענעפע - :

 ?נטַײרש כיֵא לָאז ּוװ --
 .נטַײל עלא אב טּפָאלש'מ
 ,טַײג נגער א ,טײװ טניװ א
 ,דיילק גדַײז נַײמ נצענראפ לעװ כיא

 !עלעזערג נפא כיז גייל --

 גקעדוצ כימ טעװ רעוו --

 ?נקעוופוא כימ טעװ רעװ נוא

 ,נקעדוצ כיד טעװ מיוב נופ טאלב יד --
 ;נקעװפוא כיד נלעװ כעלעגייפ יד
 ,טרָאװ טוג א עלעטניה מעד נבעג'טס
 .טרָא נַײז פא נזָאל כיד רע טעװ

41 

 עראטאק רעד פא רימ ליּפש נוא ציז כיא

 .ניילא כיז נופ ךיל א רימ כיז גניז נוא

 ,סעמע מעד טָאג רָאנ טסייוו עינאדארטס נַײמ ,יוא
 .ניילא רע רָאנ טסייװ עינאדארטס נַײמ ,יוא

 געגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש
 ;לאוקָאװ נקידכעלַײק מעד מורא נוא מורא
 ,עמאמ ,יוא ,רימ רע טָאה נריווושעגוצ ,יוא
 .נאמ נַײמ רע נוא ,יורפ נַײז נַײז לעװ כיא זא

153 
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 נעגנאגעג עדייב רימ נענַײז נריצאּפש
 ;לָאטיּפש יָאקסדָארָאג מעד מורא נוא מורא
 ,נפרָאװעג רימ פא רע טָאה ,וינעמאמ ,נייכמוא נא
 ,לָאמאטימ ,עמאמ ,עמאמ ,נייכמוא נא

42 

 ,נבעל נַײמ וצ זיא ייװ ,יוא
 !טלעװ ניימ זיא ייוװ ,יוא

 ,מורא כיז עקנָאלב כיא
 .דלעפ ניא עלעפעש א יװ

 |/ דלעפ ניא עלעפעש א
 ;ניײלא טשינ כיוא כָאד זיא
 ,מיא ניא כיז נָאמרעד כיא ןא
 ,נײװ נוא כיא גָאלק

 ,מיא ניא כיז נָאמרעד כיא זא

 ,נעקנעדאב נָא כימ כיא בייה

 נַײרא כיא לאפ

 ,נעקנערק יילרעלא ניא

 נעקנערק יילרעלא נופ
 ,נלײה רעטקָאד א נעק
 צראה נַײמ נופ סערָאצ יד
 ,נלייצרעד טשינ מענייק כיא נעק

4 

 ,עלעגייפ א נַײז לָאז כיא נעוו
 ;נגילפעג ריד וצ כיא טלָאװ
 ,סיורג רעייז זיא קילגמוא נַײמ רָאנ
 .נדיר טינ ריד וצ נעק'כ סָאװ

 ,עלעשיפ א נַײז לָאז כיא נעװ
 ;נעמּוװשעג ריד וצ כיא טלָאװ
 ,סיורג רעייז זיא קילגמוא נַײמ רָאנ
 .נעמוק טינ ריד וצ נעק'כ סָאװ

14 



 ,לרעסאוו א נַײז לָאז כיא נעוו

 :נסָאלפעג ריד וצ כיא טלָאװ

 ,סיורג רעייז זיא קילגמוא נַײמ רָאנ

 .נסָאכ נַײמ נַײז טינ טסליוו וד סָאװ

 ,לרעײפ א נַײז לָאז כיא נעוװ
 ;נענערב ריד וצ כיא טלָאװ
 ,טנערבראפ רעַײּפ א כיד טלָאװ יכינ
 !נענעקרעד נָאטעג כיד בָאה'כ רעדייא

34 

 נעניגאב קיטנוז ,קיטנוז
 ,נסאג עלא ניא כיד כיא כוז
 .נעניפעג טינ ביד נָאק כיא גוא

 נעניגאב קיטנָאמ ,קיטנָאמ

 ,נגעװ עלא פא כיד כיא כוז

 ינעניפעג טינ כיד נַאק כיא נוא

 נעניגאב קיטסניד ,קיטסניד

 רָאפ רימ כיז וטסלעטש

 ,רָאה עדנָאלב ענַײד נוא כעלעגייא ענייש ענַײד טַימ

 ,עלעגייפ א נעװעג טלַאװ כיא נעוװ
 ,נגילפעג ריד וצ כיא טלָאװ
 .נעמוק רעכיג ריד וצ טנעקעג כיא טלָאװ

 ,עלעשיפ א נעװעג טלָאװ כיא נעװ
 ,נעמּוװשעג ריד וצ כיא טלָאװ
 .נעמוק רעכיג ריד וצ טנעקעג כיא טלָאװ

 ,לרעַײּפ א נעװעג טלָאװ כיא נעװ
 .טנערבעג ריד וצ כיא טלָאװ
 ,טנערבראפ רעטשרעבייא רעד כימ טלָאװ יײוועלאה

 ,טנעקרעד כיד בָאה כיא רעדייא
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45 

 ְ ,טניװ א טזָאלב מאי נפא
 7 ;נגָאלש כיז נעוט נלעוו יד
 : טנורג ,כיד כיא בָאה ביל ,כא
 !נגָאז מענייק נעק נוא ,נצראה נופ

 ,כימ רָאנ וטסביל ,עקנישוד ,רימ עשז גָאז
 ?מענָאּפעל רָאנ וטסביל רעדָא
 ,טעלױקעגּפָא כימ טסָאה וד נעד
 .מיגָאלזאג עטיק גייא יװ יוזא

 לב

 ,כָאד טעליוק נעלזאג א זא
 ;רעסעמ א טימ רע טעליוק
 טעלױקעגּפָא ,עקנישוד ,כימ טסָאה וד נוא
 | .רעסעב ליפ נוא רעגנירג ליפ

 יי ר לא

 סיפ יד נוא טנעה יד נסָאלשעג רימ טסָאה וד א על אט -- א
 ;נעמיװש גוָאלעג כימ נוא
 ,נכערבעצ כָאנ כיא לעװ נרעיוט לפיו ,כא
 !נעמוק כָאנ כיא לעװ ריד וצ רעבָא

 יט ירא

 יי 2 לע
 גל א

: 

 ,נטרָאגנַײװ א טצנאלפעג בָאה כיא
 4 ;גטָארעג טינ רימ זיא נטרָאגנַײװ רעד
 ,נרָאי עגנוי ענַײמ טליּפשראפ בָאה כיא
 !נטרָאק ניא קינשזעיטראק א יװ יוזא

 א יב
 א 0 יי ר א ישי יי

 ןייב

 ,רעיױמ א טאהעג בָאה כיא

 ,רעטצנעפ פלעװצ טאהעג טָאה רעיומ רעד

 - ,טדערעג רימ טָאה עמ מיכודיש לפיוו נוא

 !רעטסנעש רעד רימ אב וטסיב

 טי 5

 עי א טל

 לא

46 

 יי טי יי 2 3

 ,לאוק א טגָאי ,לאװק א טגָאי מאי מעד וצ
 ;נגָאירעד טשִלֹנ רענייק נעק לאווק מעד 20
 ,נצראה גפיט נופ כיד כיא ביל נביל א
 .נגָאז טשינ סע כיא נעק מענייק ראפ 0:

 26 יא



 ,נצראה גפיט נופ ,נצראה נפיט נופ כימ וטסביל יצ
 ? מענָאּפ גייש נַײמ רָאנ וטסביל יֹצ
 ,טעליוקעגקעװא רָאג כימ טסָאה וד
 ,מינָאלזאג עטכער יד יװ יוװא

 ,נשטנעמ א טעליוק ,נשטנעמ א טעליוק נעלזאג א זא

 ;רעסעמ א טימ מיא רע טעליוק

 - ,ךיײר עשלאפ ענַײד טימ טעליוקעג כימ טסָאה וד

 .רעסערג כָאנ קילגמוא סָאד רימ זיא

 נעלעזײה א ,עלעזַײה א טלעטשעג טָאה עמאמ נַײמ

 ;רעטצנעפ ירד טימ נעוװעג סע זיא

 - ,טדערעג רימ טָאה עמ מינאסאכ לפיוו

 !רעטסנעש רעד נעוװעג צלא וטסיב

 ,נטרָאגנַײװ א ,נטרָאגנַײװ א טצנאלפעג רימ בָאה כיא
 ;גטָארעג טשינ רימ זיא נטרָאגנַײװ רעד
 ,נרָאי עגנוי ענַײמ טליּפשראפ בָאה כיא
 .נטרָאק ניא קינשזעיטראק א יװ יוזא

1 

 ,נטרָאק ניא טליפשראפ קינשזעיטראק א זא
 ,נטרָאק ניא טליּפשראפ :

 ;טלעג כָאד רע טליּפשראפ
 נרָאי עגנוי ענַײמ טליּפשראפ בָאה ְכיא
 .טלעװ ענייש אזא וצרעד נוא

4 

 ,נטרָאגנַײװ רעד רימ גיוט סָאװ
 ?טשינ מיא כיא נָאק נצנאלפ זא
 ,נליפש עביל א רימ גוט סָאװ
 ?טשינ כיד כיא נָאק נעמענ זא

 ,נרָאי ענַײמ וצ זיא יײװ זא
 ;גרָאװעגנָא כיא בָאה עביל אזא
 --גגרָאי ענַײמ וצ זיא ייװ זא
 !נרָאלראפ גנאל ניוש ןיא טלעװ גַײמ

17 
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 געי ציל 1 - ב



5 

 " לא

 6 יט טי

 עד : 5:
 יי יי

 2 לא

 לד

= 

 7 עא יי טי ש שטי ראש

 ר :

 א

 - ,בוטש ניא נַײרא מוק כיא
 ;בורג א ניא יװ ,זיא רעטצניפ
 ,נגיל וצ רעטצניפ זיא בורג א ניא
 .נגירק וצ רעװש יא לדיימ נַײּפ אזא נוא

 יװאא נרָאי ענַײמ וצ זיא יײװ זא

 ,סאג ניא מורא ייג כיא
 ,רָאפ רימ כיז וטסלעטש

 רָאה ענעדלַאג ענַײד ץיִמ
 .רָאי עניײמ וטסצריק

 .האא נרָאי ענַײמ וצ זיא ײװ זא :

48 

 ,בוטש ניא נַײרא כיא ייג
 ;בורג א ניא יו יוװא ,רעטצניפ רימ זיא'ס

 ׂ ,נגיל וצ רעטצניפ זיא בורג א ניא
 .נגירק וצ רעװש ויא עבָאד אזא

 ,רימ ֹוצ זיא ייװ נוא כָא

 !נרָאי עגנוי ענַײמ וצ
 עבָאד עַײרטעג אזא

 !נרַאפעגקעװא רימ נופ זיא

 ,עקצאזאק יד רימ גיוט סָאװ
 ?טינ יז כיא נעק נצנאט זא
 ,עקסטאווכ א לדײמ א רימ גט סָאװ
 ?טינ כימ יז ליװ נעמענ זא

 .והאא רימ וצ זיא ייװ נוא כָא

 ,עילירדאק עַײנ יד רימ גוט סָאװ

 ?טינ יז כיא נעק נצנאט זא
 ,נלעפעג רימ זיא סָאװ ,לדיימ סָאד רימ גוט סָאװ
 : ו ?טינ כימ יז ליװ נעמענ זא

 ,ואא רימ וצ ןזיא ײװ נוא כָא
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 ,טכארטעגסיוא כיא בָאה עביל עַײנ א
 ;צרעמש גופ נוא סערָאצ נופ זיא יז
 ,עביל רעשלאפ נופ טסייװ סָאװ ,רעד
 ,צראה רעטיב נַײמ נריּפש נָאק רעד

 ,נבעגעג רימ רע טָאה ענַאטאמ א גניר א
 ;דלָאג רעטיול נופ נעװעג רע זיא
 ,נבעל-סיז גַײמ טדערענּפָא טָאה סָאװ ,רעד נוא
 !טלא נוא יורג כיג נרעװ לָאז

 ;נרַאי עגנוי ענַײמ טלעש כיא ,טלעש כיא

 ;גרָאבעג נַײמ נופ גָאט מעד טלעש כיא

 ,ברָאװעג נרַאבעג טינ כיא טלָאװ רעסעב

 ! רָאג עביל יד טנעקרעד בָאה כיא רעדייא

 ,גטָארעג נַײז ריד טעוו'ס ,נעניימ טינ טסלָאז
 ;טכארבעגמוא נבעל-טנגוי נַײמ טסָאה וד סָאװ
 ,נטָאס רעד ריד נָא נַײז כיז טעװ מעקיונ
 !טכאנאב נוא גָאטאב נקערש כיד טעװ רע

50 

 .טלעװ רעד נטימניא טנַײש ענָאװעל יד
 !ט?לעװ גַײמ טליּפשראּפ בָאה כיא ,דנאש נייק ןיא מערָא
 ,טכארטאב טינ רָאג כיז בָאה כיא ,נבעל א טבעלעגּפָא בָאה כיא
 !טכאנ רָאג ןיא ּפָאס מוצ ,גָאט ןיא'ס - טניימעג בָאה כיא

 ;סיוא ניוש נעיײג נרעטש יד ,רעטכָאט נַײמ ,עז --
 !פָאס אוא סיוא טײג ,נעמאמ א טינ טגּלָאפ עמ זא
 ,טכערעג עדאווא טסיב וד ,עמאמ ,ָאי ,כא --
 !סטכעלש דניק א נָאט ליװ עמאמ א ראפ סָאװ רָאנ

 ,ןּפָא נעװעג נענַײז רעיוט-נוא-ריט
 ;נפָאלעג נענַײז נצילב נוא גרענוד
 ,טלעפעג סָאד טָאה נעמעלא
 ! נפָארטעג סָאד טָאה כימ
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 ,ײװ רימ טוט ּפָאק רעד ,רעטומ נַײמ ,יוא
 !ייװצ כָאנ-טינ נעװ ,רעטקָאד א כָאנ קיש
 ,קנערק נַײז נקנארק מעד נליײה נעק רעטקָאד א
 !קנעב כיא נעמעװ כָאנ ,עמאמ ,רימ טינ רעבָא

51 

 גסיוו טסלָאװ וד ,וינעמאמ ,יוא
 :נסיז מעד מוטכַײר ניײמ נופ
 ,גטרָאגנַײװ א טצנאלפעגנילא בָאה כיא
 !נסילשראפ סע כיא טלָאװ קיבײא פא

 טגערפעגנָא טינ טָאה רע ,וינעמאמ ,יוא
 ;נעמוקעג נטרָאגנַײװ ניא רימ וצ זיא נוא
 נגײװצ עטסנעש יד נופ נטכורפ עטסעב יד
 !נעמונעגוצ רימ אב רע טָאה

 נעקנָאשעג רימ רע טָאה גניר מענעדלָאג א
 ;נגָארט וצ רעגניפ ענַײמ פא
 ,עביל רעודנוא ניא דלוש א טָאה סָאװ ,רעד נוא
 !נבָאה טינ עמוקט נייק לָאז

 נעקנָאשעג רימ רע טָאה דנאבמרא מענעדלָאג א
 ;עילאמע רענעדלָאג טימ
 ,עביל רעזדנוא ניא דלוש א טָאה סָאװ ,רעד נוא
 !עלַײװ ניק נבעל טינ לָאז

 ,טקישעג רימ רע טָאה כוט ענעדַײז א
 ;ָאלב ניא גגָארטראפ טָאה יז
 ,נצראה ניא רימ אב טגיל דליב נַיז
 !ָאטינ רע ויא ניילא נוא

52 

 ,מענייש א עלעגנִיי א ביל'כ ,עמאמ ,ייװ יוא
 !טלעװ עצנאג יד יו ,רע זיא נייש
 ,רעַײט רימ אב רע זיא טַײקנייש נַײז ראפ
 !טנערבראפ םיא כָאנ טרעװ צראה נַײמ ,יוא
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 ,נרָאפ ריד וצ כיא לעװ נענאב יד טימ ,יוא
 !נגָאי ריד וצ כיא לעװ נדָאכאראפ טימ
 ,רעטומ נַײמ נוא רעטָאפ נַײמ נזָאלראפ לעװ'כ
 .גגָאלק נוא נרעמָאי .יײז נלעוו ריד בילוצ נוא

 ,טכאנ יד קיטכיל ויא'ס נעמעוװ ראפ ,יוא
 ;גָאט רעד רעטצניפ זיא רימ ראפ
 ,סעכמיס נוא נדיירפ זיא'ס נעמעו ראפ
 !גָאלק א נוא רעמָאל א זיא רימ ראפ

 ,נעװעג לָאמא כיֹוא כיא ניב נייש ,ייװ יוא

 !ניײש זיא יימ ניא נוז יד יװ ,נייש יוזא

 ,טנעקרעד עלעגנַיי מענייש מעד בָאה כיא טניז נופ

 !נייו נוא רעיורט נוא כיא ציז

55 

 ,נגיולפעג רעסאוו רעביא נענַײז כעלעבַײט ייזֹוצ
 ;טשוקעג כיז יײז נבָאה כעלעקסיּפ יד ניא
 ,שטנעמ רענעי נרעװ לָאז נטלָאשראפ
 ..טשימעגנַײרא עביל רעזדנוא ניא כיז טָאה סָאװ

 ,וינעבויל ,טָאטש רעדמערפ א ניא נעמוק טסעװ וד ןזא נוא
 ;נעקנעדאב וטסלָאז דייר ענַײמ
 ,וינעבויל ,רעסאוו רעביא נעמוק טסעװ וד זא נוא
 .נעקנירטרעד טשינ כיד וטסלָאז סערָאצ ראפ

 ,וינעבויל ,טָאטש רעטַײװ א ניא נעמוק טסעװ וד זא

 :נענעקאב וטסלָאז דייר ענַײמ

 ,וינעבויל ,רעַײפ א רעביא נעמוק טסעװ וד זא נוא

 .נענערבראפ טשינ כיד וטסלָאז סערָאצ ראפ

 נגילפעג רעסאוו רעביא נענַײז כעלעבַײט ייווצ

 ,טײרּפשעצ יווא כעלעגילפ יד טימ

 ,נבָאה טשינ שטנעמ רעד לָאז פָאס נטוג נייק

 !טדײשעצ כיג יוזא עביל רעד נופ זדנוא טָאה סָאװ
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 ,רימ גיא טנַײװ צראה נַײמ ,צראה נַײמ
 ;ריד טימ טצעי נדייש כימ פראד כיא זא
 ,רעהא ,ניהא -- נעקנאדעג ענַײמ
 2 .רעוװש רימ זיא נדיישעצ ריד טימ

 | | ,נבעל-סיז נַײמ ,וטסרָאפ ּוװ
 ?קעװא רימ גופ וטסרָאפ ּוװ
 ?נכוז נפראד כיד כיא לעװ ּוװ
 ?געװ נכלעוו פא ,רימ עשז גָאז

 ,עלעפרעד נטשרע נופ ,עלעטעטש נטשרע נופ
 ;רימ וצ בַײרש עלעווירב עטשרע סָאד
 :נבעל-סיז נײמ ,כיד כיא טעב נטעב
 !רימ גיא ששינ וטסלָאז נסעגראפ

 ,לרעסאוו א וצ נעמוק טסעװ
 ;נעקנירטרעד טשינ כיו וטסלָאז
 ,עלעדײמ רעדנא נא וצ נעמוק טסעװ
 !נעקנעדעג כימ וטסלָאז

55 

 גנוי'רעדײנש א נעמוקענּפָארא זיא'ס
 ;נעמענ כימ טעװ רע ,טגָאז גוא
 ,טגָאזעגוצ םיא כיא בָאה יוזא
 .נעמוק טעװ טַײצ יד נעװ זא

 טַײצ ענעי נוא טַײצ יד --

 .דניצא נױש כָאד זיא

 ,נריפ עביל א גביוהעגנָא בָאה'כ טַײצ

 ,דנילב יו מורא כיא ייג

 ,כיא גיב דנילב ,כיא גיב דנילב ,יוא
 ;טרָאװ נייק כיא נעק נדייר
 ,נבעל רעַײט נַײמ ,כיד ביא טעב נטעב
 ,טרָא גַײד זיא ּוװ ,נגָאז רימ טסלָאז
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 טרָא נַײמ ,יוא ,טֵרָא נַײמ ,יוא -- |
 .בוטש ניא נעמאמ נַײמ אב נַײז טעװ
 ,נבעל רעַײט נַײמ ,כיד כיא טעב נטעב

 .וירב נבַײרש רימ טסלָאז וד

 וירב נטוג א כָאװ עלא :
 ;טסָאּפ רעטשרע רעד פא
 ,נבעל רעַײט נַײמ ,רימ בַײרש
 .טסָאקעג ריד בָאה כיא סָאװ

 רימ וטסָאה טסָאקעגּפָא --
 ;דלָאג טימ סעקטנָאיאמ
 נריפ עביל א ריד טימ
 .טלָאװעג כיא בָאה כיד נוא

 !יוא-א-יוא ,כיד כיא לעװ נעמענ --
 !יוא-יוא-יוא ,כימ כיא לעװ נעקנירט
 !רעסעמ א טימ כימ כיא לעװ נכעטש
 נעועג טוג רימ זיא נרעטלע ענַײמ אב
 .רעסעב כָאנ גַײז רימ טעװ ריָד אב נוא

56 

 ?עביל א נָא כיז טבייה נענאוונופ
 ;נכאל נופ נוא נסעומש נופ ,נדייר נופ
 נרָאװעג גסָאלשעג זיא עביל רעזדנוא
 .נכאז ערעדנא נופ רָאג

 ,גגָאלשעג פלעװצ ניוש טָאה רעגייז רעד --
 ; מייהא ניוש כימ ריפ ָאט
 גגָאז כלא לָאז צערעט א ראפ סָאװ
 ?מייה רעד ניא נעמאמ ניימ ראפ

 ,ננָאז וטסלָאז צערעט נטשרע מעד --

 :טעּפש טעבראעג טסָאה וד זא

 ;וגָאז וטסלָאז צערעט נטייווצ מעד

 ;געװ ניא טעשזדנָאלבעג טסָאה וד זא
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 ,נגָאז וטסלָאז צערעט נטירד מעד
 ;טאהעג עקשעפס א טסָאה וד זא
 ,גגָאז וטסלָאז צערעט נטרעפ מעד
 ,טאלג טעשזדנָאלבעג טסָאה וד זא

 ,נגָאז וטסלָאז צערעט נטפניפ מעד

 ;נעמוװשעג נוא נדָאבעג כיז טסָאה וד זא
 ,נגָאז וטסלָאז צערעט נטסקעז מעד
 .נעמוקאב נטבילעג א טסָאה וד זא

51 

 ?עביל א כיז טמענ נענאוונופ --

 ;נכאל נופ נוא נדייר נופ נוא נציז נופ

 נסָאלשעג כיז טָאה עביל רעזדנוא

 ,טכאנ רעד ניא ייווצ זיב סנייא נופ

 ,נסָאלשעג כיז טָאה עביל רעזדנוא סאשעּב
 ;טסּוװעג טינ רענייק כָאד טָאה
 ,נסאג עלא ניא כָאד טגנילק טנַײה נוא
 !סיוא ניוש זיא עביל רעזדנוא זא

 ,נסעומש וצ נוא נדַײר וצ ריד ניוש גונעג --
 !מייהא ּפָא כימ ניוש ריפ
 נגָאז כיא לעװ צערעט ;א ראפ סָאװ
 ?מיײה רעד ניא נעמאמ נַײמ אב

 ,נגָאז וטסלָאז צערעט נטשרע מעד --

 ;ןטעּפש טעבראעג טסָאה וד זא

 ,גגָאז וטסלָאז צערעט נרעדנא מעד

 יגעװ מעד טעשודנָאלבראפ טסָאה וד זא

 :נגָאז וטסלָאז צערעט נטירד מעד
 ;נעמּוװשעג נוא נדָאבעג כיז טסָאה וד
 ,נגָאז וטסלָאז צערעט נטרעפ מעד
 ,נעמוקאב נטבילעג נַײד טסָאה וד זא

 :נגָאז וטסלַאז צערעט נטפניפ מעד

 ;לבײה א טימ לדײלק א טיינעגפוא טסָאה וד
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 ,נגָאז ןטסלָאז צערעט נטסקעז מעד
 .לבַײװ א נרָאװעג טסיב וד זא

 ,נסעומש וצ נוא נדייר וצ ריד ניוש גונעג --
 !מיהא ּפָא כימ ניוש ריּכ
 ,נגָאלשעגסיױא פלעווצ ניוש טָאה רעגייז רעד --
 !מײה רעד ניא טראּפשראפ זיא ריט יד

 ,נגָאלשעגסױא פלעװצ ניוש טָאה רעגייז רעד --
 ;נעגנילקנָא עלעקעלג נטימ כיא לעװ
 - ,נעגנערבסיורא כיז נופ כיא לעװ דיל א
 !נעגניז יז טעװ טלעװ עצנאג יד

58 

 ,סאג ניא סיורא רימ כיא ייג
 -- ,רָאה יד טייהרעטצוּפראפ
 ,נקאב עזָאר עריא טימ
 .רָאה עדנָאלב עריא טימ

 ,רָאה עדנָאלב יד יװא טינ
 !נגױא עצראווש יד יװ
 ,נגיױא עצראווש יד יוזא טינ
 .ניילא עשוד יד יװ

 ,נגיוא עצראווש יד יוזא טינ
 !טלאטשעג נייש ריא יװ
 ,טלאטשעג נייש ריא יוזא טינ
 ,ניילא עשוד יד יװ

 = ,בוטש .םוצ וצ רִיַמ כא -

 ;בֹורג ניא רימ זיא רעטצניפ

 -ננגיל וצ רעטצניפ רימ זיא בורג ניא

 ! נגירק טינ ניוש כיא לעװ עשוד אזא

 -- ,שיט מוצ וצ רימ כיא ייג
 ;סיר א רימ זיא נצראה ניא
 -- ;נרָאװעג גנאל טינ זיא סיר רעד
 !נרָאי עגנוי ענַײמ נטינשראפ
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 - ,רעלעט מוצ וצ רימ כיא יײג
 ;רעלעפ נטלא נא כימ כיא נָאמרעד
 --גנרָאװעג גנאל טינ זיא רעלעפ רעד
 !נרָאי עגנוי ענַײמ נטינשראפ

 --גנעקנירט מוצ וצ רימ כיא יג
 :נעקגיװ עריא נָא כיז כיא נָאמרעד
 ,נעניז ניא רימ טגיל ענימ ריא
 !נעמוק טיג ריא וצ נעק כיא

 - ,דײלק א טיינעג עשוד יד בָאה'כ
 ;דַײז נופ געוועג זיא ךיילק יד
 טױט מעד יז טָאה נעמוקאב
 !טַײלערוװעכ רענוװָאק נופ

 - ,גניר א טקנעשעג עשוד יד בָאה'כ
 ;דלָאג נופ נעװעג זיא גניר רע
 ,נטילעג טָאה יז סָאװ ,סערָאצ יד
 !טלָאװעג ניילא יז טָאה סָאד

 פי

 נגָאלק נוא נציז לעװ כיא
 ,פָאצ נעָארג נַײמ ניא זיב
 נעמונעגוצ רימ טָאה עמ לַײװ
 .ּפָאק נופ גיורק יד

 ,ּפָאק גַײמ גופ גיורק יד
 ;םיוב םעד נופ גגַײװצ יד
 :עמונעגוצ רימ כָאד טָאה'מ
 ! ניושראּפ נטסנעש מעד

 ,קעװא נפיול כעלרעטאוו עלא
 ;קידײל נבַײלב כעלעבירג יד
 ,נשטנעמ אזא נעמ טמענ ּוװ ,יוא
 ?קעטייוו גַײמ גייטשראפ לָאז סָאװ

 ,שטנעמ נייק ָאטשינ ןיא סע יװ יװא

 ,נלייצרעביא נרעטש יד נענעק לָאז סָאװ
 ,שטנעמ גיײק ָאטשינ כיוא זיא יווא
 .נלייה בדנּוװ ענַײמ נענעק לָאז סָאװ
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 ,ביל סעמע יז טָאה רע וא ,רע טגָאז = ,עלעגניל א טימ גייג נָא טבײה עלעדיימ סָאד זא = |
 ,גרעטלע עריא אב יז טלעױּפ יוזא
 ,בוטש גיא ריא וצ נייג נבײהנָא לָאז רע

 ,גיגניירא רע טוט בוטש ניא ריא וצ -

 ,לרטעג יז רע טביל נרעטלע עריא ראפ
 ,נוײר וצ לָאמסאנק א נופ נָא טבײה עמ זא נוא
 .לברעד טינ ןיא ּפָאק רעד זא ,רע טגָאז

 קנארק כיא גיל ריד כרוד
 ,דנאנאכרוד ייװצ נוא רָאי א
 ,טגָאזעגוצ רימ כָאד טסָאה וד
 ,טנאה עקניטכער נַײד נבעגעג

 ,טבילעג עדייב כיז נבָאה רימ
 ,טסענ רעד ניא עלעגייפ א יװ לוזא
 ,טאהעג ביל ערייב כיז נבָאה רימ
 .טסּוװעג טינ רענייק טָאה ביל רעזדנוא נופ

 וָארג מענירג מעד פא נוא גראב נכיוה מעד פא
 ,נריצאּפש נעגנאגעג ערייב נענַײז רימ ּוװ
 זָארג מעד ניא נקעמש נָאטעג זדנוא נבָאה יז סָאװ ,נעמולב יד
 .נריקיטקארּפ עביל רעזדנוא טימ נָאטעג נבָאה

 ,רעײפ שילעה א זיא עביל א

 ;נַײרא כיז טּפאכ עס נעמעוו ניא

 ןטיוט מעד נופ נרעיוט עלא כיז נענעפע טלמעד

 .נַײרא דרע'רד ניא טייהרעגני טייג עמ

 ,רעטאוו זָאלג יד טָא ריד עשז אנ
 ,ריב סָאװ ,מאט מענעגייא מעד יז טָאה יצ
 ,נבעל-סיז וד ,עשז גָאז
 ?רימ נופ עלעדיימ טייוצ א וטסביל יצ
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 ,נפָארטעג קילגמוא נא רימ כיז טָאה ָאד ָא
 ,נלייצרעד ֹוצ נעמעװ ראפ טינ מיא בָאה כיא
 ,רעטקָאד א נעמ טמענ עשז ּוװ
 ,גלייה נדנּוװ ענַײמ רימ לָאז רע זא

61 

 ,טעראמכראפ כיז טָאה ,וילעמאמ ,נסיורד ניא
 ;בורג א יװ רעטצניפ זיא בוטש ניא נוא
 ,ילעמאמ ערעַײט נַײמ ,וטסייװ סעמע מעד
 ,ביל סעמע מיא בָאה כיא זא

 ,ביל מיא בָאה כיא ,ביל םיא בָאה כיא
 ןטונימ נייא ניק נבעל טשינ מיא נָא נעק כיא
 ,כעלעגײא ענַײמ ראפ טשינ מיא עז כיא זא נוא
 ,טולב נכַײט רימ כיז טפירט נפירט

 ,טנַײש ענָאװעל יד ,טנַײש ענָאװעל יד

 ;נַײפ רָאג כעלדנרעטש ריא מורא נוא
 ,עלעטכיל סָאד שעלראפ ,טָאג רעסיורג
 ,נַײז לזאמ נַײמ יװ סע לָאז

62 

 ,טקעדאב למיה מעד טָאה עראמכ עצראווש א
 ;טײרּפשעצ כיז נבָאה סנקלָאװ יד נוא
 ,טנעקרעד עביל יד בָאה כיא טַײצ ,יוא
 ,טיירדראפ ּפָאק נַײמ רימ כיז טָאה

 דלעפ מעד פא נגער רענבירד רעד

 ;נקיװקרעד כעלעזערג יד כָאד טוט
 ,קירעדינ יוזא לזאמ נַײמ זיא גונעג טינ ,יוא

 .נקודּפָא רימ נופ כָאנ כיז וטסוט

 יי... ייש,ף*=,*"*22(=*"ש2ֵ"(",2,(,(=, -, ר עת

 ,ננעגנאגעג עדייב רימ נענַײז נריצאּפש

 ;טנעה יד אב טעטיװעג .כיז נבָאה רימ נוא

 ונעגנאז עכיוה יד וטסקנעדעג יצ

 ?טנעװ יד יו ,כיוה נעװעג גנענַײז סָאװ
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 ,נעגנאגעג עדייב רימ נענַײז נריצאּפש
 ;פורא נוא ּפָארא לָאמעלא
 ,קיבײא פא זיא עביל יד ,טניימעג בָאה כיא
 ?פָאס מוצ ,נשטנעמ ,ריא טגָאז סָאװ

 ,רעטצנעפ מאב לָאמא רימ כיא ציז

 ;טיור יוזא למיה מעד כיא עז

 ,נצראה נַײמ פא לעט א טמוק טלמעד ,יוא

 !טיוט מעד לָאמ נעצ רימ כיא שטניוו

 ,רעטצנעפ מעד אב לָאמא רימ כיא ציז
 ;ָאלב יא למיה מעד כיא עז
 ,דיירפ נוא סעכאנ ָאד זיא טלעװ רעד פא
 !ָאטשינ קילג נַײמ זיא רימ אב רָאנ

 ,רעטצנעפ מעד אב לָאמא רימ כיא ציז

 ;צראווש יוזא למיה מעד כיא עז

 ,נבעל-סיז רעַײט נַײמ נעמ טמענ ּוװ ,יוא

 !צראה ניײמ נלייצרעדוצסיוא

 ,דליב נַײד נבעגעג ,וינעשוד ,רימ טסָאה וד

 ;טנאוו רעד פא רימ אב סע טגנעה

 ,נצראה נַײמ פא לעט א טמוק סע זא נוא

 .טנאה נַײמ ניא דליב סָאד כיא מענ

632 

 ,עלעמייב א טסקאװ עלעכַײט א אב

 ;גגַײװצ מיא פא נסקאוו

 ,וטסדער נעמעלא טימ

 ,כעלטניירפ וטסיב נעמעלא טימ
 !נגַײװש וטסייה רימ רָאנ

 ,עלעמיב א טסקאו עלעכַײט א אב
 ;נעמולב מיא פא נסקאוו
 ,רעטסביל ,כיד כיא גערפ
 ,נעמוק וטסעװ נעװ
 ?נעמוק לָאמא ניוש טסעוװ
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 טי

6 
 ,עלעמיב א טסקאו עלעכַײט א אב

 ;רעטעלב מיא פא נסקאוו
 ,רעטסביל ,כיד כיא גערפ ,יוא
 ,נעמוק וטסעװ נעוװ
 ..רעטעּפש פא ּפַא צלא וטסגייל

64 

 ,עמאמ ,עמאמ ,עמאמ
 ;לאפ כיא ,לאפ כיא ,לאפ כיא
 ,עביל א טריפעג בָאה כיא
 ,לאג גַײמ סיוא רימ סע כיא

 ,לאג נַײמ סיוא רימ סע כיא
 ;גנול נַײמ סיוא רימ סע כיא
 עביל א טריפעג בָאה כיא
 ,גנוי-רעדיײנש א טימ

 גנוי-רעדַײנש א טימ
 ;ײרעק נעװעג כיז טלָאװ
 ,נעװעג טדערעג טלָאװ עשז יװ
 .לרטעג נַײז רימ לָאז רע וא

 גנוי-רעדַײנש א טימ
 ,ַײדעק נַײז שטָאכ לָאז סע
 ,עניורק ,נבעל-עמאמ
 .טבראפ ניוש כָאד ניב כיא

65 

 נריפ וצ טוג זיא עביל א ,עביל א
 ;ריד טימ טשינ רעבָא ,נשטנעמ א טימ
 -- ,גריּפארק ריד ;כרוד לעװ כיא ,דלאווג
 ?רימ ניא טבילעגנַײא כיד וטסָאה סָאװ

 ,רעטצנעפ ענַײמ רעטנוא וטסייטש סָאװ
 ;ריט רעד ראפ רענלעז א יװ
 - ,עטסנעש יד נעד כיא ניב יצ ,דלאווג
 ?רימ ניא טבילעננַײא כיד וטסָאה סָאװ
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 ,ערעסעב נוא ערענעש א גגירק טסעוו :
 ;רימ נופ נַײז טעכיוא יז טעװ רעכַײר

 - ,ערעסערג א נַײז כיוא יז טעװ עירעב א

 ?רימ ניא טבילעגנַײא כיד וטסָאה סָאװ

66 

 רעיומ א טעיַארטסעג בָאה'כ
 - ,כיוה יד שזאטע פניפ נופ
 ,רעַײפ א טנערב נצראה מענַײמ ניא
 .כיור גייק טינ כיז טעז סע נוא

 ,נרָאי עגנוי ענַײמ נרָאלראפ בָאה'כ
 .נײמ נַײמ נעװעג זיא טסיזמוא
 ,נרָאװעגנָא בָאה כיא סָאװ ,טַײצ
 ,ניײװ נוא רימ כיא ציז

 ,נריצאּפש עקסרָאטאנרעבוג פא ליג כיא
 -- ,נַײא טינ רָאג רימ טייג סע
 ,נבעל רערעַײט נ:8 ,וטסיב ּוװ ,יוא
 .גַײז טינ ריד נָא געק כיא

 .האא נרָאי עגנוי ענַײמ נרָאלראפ בָאה'כ

 ,רעטאעט גיא רלמ ציז כיא
 --,נַײא טינ רָאג רימ טייג סע
 ,נבעל רערעַײט נַײמ וטסיב ּוװ ,לוא
 .גַײז טינ ריד נָא געק כיא

 .װאא נרָאי עגני ענַײמ נרָאלראפ בָאה'כ

 ,נעגניז כעלעגייפ יד רעה כיא
 - ,גַײא טינ רָאג רימ טייג נעגניז סָאד
 ,נבעל רערעַײט נַײמ ,וטסיב ּוװ ,יוא
 ,נַײז טינ ריד נָא נעק כיא

 .װאא נרָאי עגנוי ענַײמ נרָאלראפ בָאה'כ
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 ,עקדָאל א ניא רימ רָאפ כיא
 - ;נַײא טינ רָאג רימ טייג עקדָאל יד
 ,נבעל רערעַײט נַײמ ,וטסיב ּוװ ,יוא
 ,נַײז טינ ריד נָא נעק כיא

 .װאא גרָאי עגנוי ענַײמ נרָאלראפ בָאה'כ

 ,נסִע רימ כיז צעז כיא

 --,נַײא טינ רָאג רימ טײג נסע סָאד

 ,נבעל רערעַײט נַײמ ,וטסיב ּוװ ,יוא

 ,גַײז טינ ריד נָא נעק כיא

 .װאא נרָאי עגנוי ענַײמ נרָאלראפ בָאה'כ

61 

 ,נבעל רעַײט ,וטסיב נייש

 ,דלָאג לדנער א יװ ,נייש

 ,טדערעגרעביא ריד טָאה עמ מינאסאכ לפיוו

 .טלָאװעג וטסָאה כימ נוא

 נעקנעדעג וצ נבָאה כיד לעװ כיא

 גרעווייק נַײמ זיב

 ,מענַאּפ מענייש נַײד פא קוק א וט כיא
 .רעווייא נא ּפָא רימ ניא טבראטש

 נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש
 - ,נגער א ניא ,טניװ א ניא
 ,נטילעגנָא ריד נופ כיז בָאה'כ
 .גגעו סמענעי נופ רָאנ ,יוא

 .װאא נעקנעדעג וצ נבָאה כיד לעװ כיא

 נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש

 - ,טניװ א ניא ,נגער א ניא

 ,נטילעגנָא ריד נופ כיז בָאה'כ

 .דניק א נופ רעטומ א יװ

 .װאא נעקנעדעג וצ נבָאה כיד לעװ כיא
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68 

 ,ניורק נַײמ ,צראה נַײמ ,כא
 ,ֿפָארא טלעװ רעד נופ כיז זָאל כיא זא
 ,ניש צנאג טסיב וד יװ ,רָאנ כיא קרעמאב
 ,ּפָאק נַײמ נגייל כיא טלָאװ ריד ראפ
 ;ֿפָאק נַײמ נגייל כיא טלָאװ ריד ראפ

 .ּפָארא טלעװ רעד ניא כימ זַאל כיא

 ,נבילבעגרעביא כיא ניב סָאװ אב
 ?סאלב יוװא כיא ניב סָאװראפ
 ,נבירטראפ כימ טָאה יז ,עביל יד
 ,שא פא נבירעצ כימ טָאה יז
 -- ,שא פא נבירעצ כימ טָאה יז
 .סאלב יוזא כיא ניב מעד רעביא

 .נײז טינ ניוש רימ נָאק כעלמייה וצ

 ריד ניא כיז נָאמרעד כיא זא

 ,נַײּפ עצנאג ענַײמ ניא סעגראפ נוא

 ?רימ וצ נכַײלג ניא זיא רעוו

 ,רימ וצ נכַײלג ניא זיא רעוו

 ?ריד ניא כיז נָאמרעד כיא זא

 ַּו

 ,נדַײל כיא וט סערָאצ עסיורג
 .טנורג נייק ָאטינ זיא סערָאצ ענַײמ וצ
 ,נדַײנש צראה נַײמ רימ לָאז סע רעװ
 ,דנּוװ נַײמ נעזרעד טלָאװ רעד
 ,דנּוװ נַײמ נעזרעד טלָאװ רעד
 ,טנורג נייק ָאטשינ זיא סערָאצ ענַײמ וצ זא

 ,נסירעגסיורא רימ אב וטסָאה צראה נַײמ
 ,טרָא ריא נופ םולב א יװ יוזא
 ,נסעומש עסיז יד ניא כיז נָאמרעד כיא
 ,טרָא מעד פא קעװא כיא בראטש ָאד
 טרִא מעד פא קעװא כיא בראטש ָאד
 .טרָאװ נייק גדייר טינ ניוש נָאק נוא
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 - ,גגָארטעג נצראה נַײמ פא כיא בָאה רָאה ענַײד
 : .טאהעג כיד כיא בָאה מעלָאכ ניא
 ,נבָאה ביל מעד ניא כיז נָאמרעד כיא
 ,טאהעג ביל עדײב כיז נבָאה רימ יװ
 טרָא נפא לוד ניטש כיא בַײלב
 .טרָאװ גייק גדיײר טינ גוש נָאק בוא

 ,טכארט נוא יוזא עלעביטש ניא כיא ציז

 ,טסעג נַײז ניא עלעגיפ סָאד יװ יוזא

 ,טכאנ רעסיז רעד ניא כיז נָאמרעד כיא זא

 ,טסעפ צנאג נעװװעג זיא עביל רעזדנוא נעוו

 ,טסעפ צנאג נעװעג זיא עביל רעזדנוא נעוו

 .טסענ ניײז ניא עלעגייפ סָאד יו יוזא

 ,נרָאי עגנוי ענַײמ קעװא וטסמענ סָאװ
 ,ָאש נייא נבעל שטָאכ כימ ןָאל
 ,נרָאשעגּפָא גרָאי ענַײמ רימ טסָאה וד
 ,ָאטינ טסיב ניילא וד נוא
 ,ָאטינ טסיב ניילא וד נוא
 .ָאש נייא נבעל שטָאכ כימ זָאל

 ,נלָאצ רָאנ ריד לָאז טָאג
 ;טראנעגּפָא כימ טסָאה וד סָאװראפ
 ,נלָאמ מוצ נעװעג זיא עביל רעזדנוא
 ,טראועג ריד פא גנאל יוזא בָאה כיא גוא
 ,טראועג גנאל יװא ריד פא בָאה כיא נוא
 .טראנעגּפָא רָאג כימ וטסָאה פָאס םוצ
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 נציה יד ניא רעמוז

 ,נציז עדייב נגעלפ רימ

 ; טסּוװעג טשינ עביל רעזדנוא נופ טָאה שטנעמ םוש נייק

 ,נסאג עלא גיא טגנילק דניצא ,יוא ,דניצא

 ,טסיזמוא נעװעג זיא גנאגסיוא רעזדנוא זא

 נרעטש יד טימ ענַאװעל יד

 ,נרעהסיוא עלא נגעלפ
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 .ַײרטעג יוזא טדערעג רימ וצ טסָאה וד יװ
 .נרערט נכַײט כיא סיגראפ דיר עשלאפ ענַײד פא
 !ַײשטשָארּפ ,נבעל נַײמ ,עירא

 ,גראב נכיוה מעד פא

 גראב נכיוה םעד פא

 ;ריד וצ צראה נַײמ כָאד טיצ

 ,נצראה נצנאג נטימ ,נבעל-עשוד ,רימ עשז גָאז
 ?רימ נופ ערענעש א וטסביל יצ

 ,טגָאזעגוצ רימ כָאד טסָאה וד
 ,נעמענ כימ טסעװ וד זא
 !רימ טימ ענעסאכ ניוש עשז בָאה ָאט
 ,נגָאז גגעמ כיא לעװ דניצא ,יוא ,דניצא
 .ריד כרוד כיא ליּפשראפ נבעל נַײמ זא

 ,קעװא טסרָאפ וד זא נוא
 ,קעװא טסרָאפ וד זא נוא
 !נַײז ָאד רימ טעװ טכעלש יװ
 ,נפראוו וצ כיז רעסאוו ניא נעמו סיוא רימ כָאד טעוו'ס
 ,נײרא נזָאל טשינ כימ נלעװ נרעטלע ענַײמ זא

 ,סנרָאטרעװאכ ,רימ עשז טפלעה
 ,נגָאלק וצ נוא נעניײװ וצ

 .רימ טימ כַײלג נרעיורט וצ
 ,גנָאז נענעק כיא לעװ טרעדניצא ,יוא ,טרעדניצא
 ,ריד כרוד כיא ליּפשראפ נבעל נַײמ זא
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 נביל קיבײא כימ טעװ רע זא ,טנײימעג בָאה כיא
 ;נסעגראפ טינ לָאמנײק כימ טעװ נוא
 נבירטאב צראה נַײמ נָאטעג רע טָאה ּפָאס מוצ
 .נסעפוא גנול נַײמ נַאטעג רימ טָאה נוא

 סיפ יד טימ טנעה יד נדנובעג רימ טָאה רע
 ;נעמיװש נזָאלעג כימ טָאה נוא
 ,זיא עביל סָאװ ,נזיואב רימ טָאה רע
 ,נעמוק מיא וצ לָאז כיא ,סָנ ליוו נוא

=2 
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 סיפ יד טימ טנעה יד נדנובעג רימ טָאה רע
 ;גיײטש :זָאלעג כימ טָאה נוא
 יא עביל סָאװ ,נזיװאב רימ טָאה רע
 .ניײג טינ רעמ רימ טימ ליװ נוא

 ,נטרָאגנַײװ מענייש א טצנאלפעג בָאה כיא
 ;נטָארעג רימ זיא נטרַאגנַײװ רעד נוא
 ונרָאי עגנוי ענַײמ טליּפשראפ בָאה כיא

 .נטרָאק ניא קיגשזעיטראק א יװ יוזא

 ,טלעג רע טליּפשראפ ,טליּפשראפ קינשזעיטראק א

 ;נעניװעג קירוצ נעמ נעק טלעג נוא

 גרָאי עגנוי ענַײמ טליּפשראפ בָאה כיא
 .נעניפענ טינ קירוצ יײז נעק נוא

171 

 טקנעשעג רימ רע טָאה לרעגניפ א
 ,עילאמע רענעדלַאג א טימ

 ;עילאמע רענעדלָאג א טימ
 ,עביל רעזדנוא ניא דלוש א טָאה סָאװ ,רעד נוא
 !עללַײװ נייק נבעל טינ לָאז

 טפיוקעג רימ רע טָאה לרעגייז א

 ,רעוַײװ מענעדלָאג א טימ
 ;רעזַײװ מענעדלָאג א טימ

 נעביל רעזדנוא ניא דלוש א טָאה סָאװ ,רעד נוא

 !רעזַײה יד ניא נּפעלש כיז לָאז

 שינענָאי יד נוא שינעּפעלש יד

 ,גבײרעראפ נוא נגָאיראפ ייז לָאז

 ;נבַײרטראפ נוא נגָאיראפ ייז לָאז

 ,עביּפ רעודנוא ניא דלוש א טָאה סע רעװ נוא

 !נבַײלב מימיוסעי ייז גלָאז

 ,נָא ריד גָאז כיא ,רעטומ ,רעטומ ,יוא
 ,נסיוװ וטסלָאז נעיאר נַײמ נופ זא
 0 !יסיװ וטסלָאז נעיאר נַײמ נופ זא
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 ,נטרָאגנַײװ מענייש אזא טצנאלפראפ בָאה'כ
 !ןסילשראפ םיא וטסלָאז קיבײא פא

 נרעהוצ טלָאװעג טינ נבָאה יז
 ,נעמוקעג נטרָאגנַײװ ניא נענַײז נוא
 ;נעמוקעג נטרָאגנַײװ גיא נענַײז נוא
 עלעמיײב מעד נופ עלערייּפ ענייש יד
 !נעמונעגּפָארא ייז נבָאה

72 

 ,נטרָאגנַײװ א טצנאלפעג רימ בָאה'כ
 ;נטָארעג טינ רימ זיא נטרָאגנַײװ רעד
 ,נבעל-סיז נַײמ טליּפשראפ בָאה כ
 .גטרָאק לשעט א ניא יװ

 לרעּפ טעיליסעג בָאה כיא

 ,נרָאלראפ כיא בָאה מענייא נוא

 טנעמיד :רעַײט א טאהעג בָאה'כ

 .נרָאװעגנָא מיא בָאה נוא

 גסיורד ניא רימ כיא ציז

 ;גגרָאז יוזא רימ וט נוא
 טנַײרפ א רענַײז כרוד טייג
 .נגרָאמ-טוג א ּפָא רימ טיג נוא

 ?נגרָאמ-טוג רעד רימ גיוט סָאװ
 ?רָאי-טוג רעד רימ גוט סָאװ
 נבעל-סיז נַײמ זיא נרָאפעגקעװא זא
 .רָאה עצראוש ענייש יד טימ

 ?טַײל-סגעװ ,ריא טרָאפ עשז ניהּוװ

 ?נגעװו עכלעוו פא ,טגָאז

 נגעװטענַײמנופ סורג א ּפָא מיא טיג

 .גגיוא עטנייווראפ ענַײמ נופ נוא
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 ,טעיליסעג עלערעּפ א בָאה כיא
 , .נרָאלראפ עלערעּפ א בָאה כיא
 6 | טנעמיד מענעדליג א טאהעג בָאה כיא
 ,גרָאװעגנָא מיא בָאה נוא

 ,עביל נַײמ נופ נלאפעג

 .ןאג ,נכָארבעצ רימ זיא צראה נַײמ

 .ניטש א פא טלאפ עמ זא ,רעטיב

 ,ריד טימ ניוש דער כיא זא ,סיורא ניוש טמוק עשז סָאװ

 א .נעייּפסוא סינרָאג ָאד ניוש נָאק כיא זא

 טרעװָאמעג לרעװַאמ א בָאה כיא
 ,טנעמאדנופ נכיוה א טימ
 טרעװַאדעג גנאל טינ ניוש טָאה רע
 .טנערבעגּפָא ניוש טָאה נוא

 ,עביל ניימ נופ נלאפעג

 ,נכָאהבעצ רימ זיא ראה נַײמ

 . .ֿגײטש א פא טלאפ עמ זא ,רעטיב

 ,כיד עוװעטאר כיא זא ,סיורא ניוש טמוק עשז סָאװ

 .נעײּפסוא טינרָאג ָאד ניוש נָאק כיא זא

 .נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש

 ,ננער א נרָאװעג זיא נסיורד ניא

 ,רעסעב סָאװ טײג נגער רעד

 .רעסאנ סָאװ נרָאװעג נענַײז כעלעדנייטש יד נוא

 ,נכָארבעצ רימ זיא צראה נַײמ ,עביל א נופ נלאפעג

 יניטש א פא טלאפ עמ זא ,רעטיב

4 

 ,טוג רעייז כָאד זיא מענייא
 ,רעסעב כָאנ ןיא נרעדנא מעד
 - ,רעקוצ טימ יט רע טקנירט

 טליּפשראפ כָאד בָאה כיא נוא
 ,נרָאי טגנוי ענַײמ
 .רעטיב נוא רעטצניפ רימ כָאד זיא
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 ,טוג רעייז כָאד זיא מענייא

 ,רעסעב כָאנ זיא נרעדנא מעד
 -- ,מילָאכַײמ עטוג רע טסע
 טליּפשראפ כָאד בָאה כיא נוא
 ,נרָאי עגנוי ענַײמ
 .םעלַאכ נייא נָא פָאלש א יװ יוזא

 ,טוג רעייז כָאד זיא מענייא
 ,רעסעב כָאנ זיא נרעדנא מעד
 אערעדיילק ענייש רע טיינ

 טליּפשראפ כָאד בָאה כיא נוא
 ,נרָאי עגנוי ענַײמ
 ,רעדייכ נרעטצניפ א ניא יװ יוזא

 ,טוג רעיײז כָאד זיא מענייא

 ,רעסעב כַאנ זיא נרעדנא מעד

 -- ,גטרַאגנַײװ א כיז רע טצנאלפ

 טליּפשראפ כָאד בָאה כיא נוא

 ,נרָאי עגנוי ענַײמ

 .נטרָאק ניא קינשזָאיטראק א יװ יוזא

175 

 ,נשטנעמ ריא ,נשטנעמ ,כא |
 ,נרעװושאב כַײא וט כיא

 נבעל נַײמ נופ טלָאז ריא

 :נרעהסיוא לדיל סָאד

 נזעװעג ניב כיא זא
 ,עקניניילק א עלעדיײמ א
 גזעװעג כיא ניב
 ,,עקנינייש א רעייז

 ,נעזעג נבָאה טַײל זא

 ,ניש ניב כיא זא

 מינָאכדאש נביוהעגנָא נבָאה

 .נייג רימ וצ
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 / גָאטעג רימ גכָאה יז |
 . ,גדײרנַײא נקילג
 ,נטעבעג יז בָאה כיא
 .נדײמסיױוא כימ נלָאז יז

 נרָאװעג ניב כיא זא רָאנ
 3 ,טלא רָאי נצכא
 רב ִי נטיבראפ כיז טָאה ָאד
 .טלאטשעג נייש נַײמ

: 

 נָאטעג בָאה כיא זא
 ,נענעקרעד עביל יד
 נָאטעג טָאה רעַײּפ א

 .נענערבראפ צױאה נַײמ |

 נָאטעג בָאה כיא זא
 ,נריּפשרעד עביל יד
 מענָאּפ נַײמ נופ צנאלג מעד
 .נרילראפ נָאטעג כיא בָאה

 נרימ נַאמרעד כיא געוו

  ,קערש א נָא כימ טּפאכ

 רעטבילעג נַײמ זא

 .קעוא רדימ נופ זיא

 רעסאוו ניא כעלעשיפ
 ,נפיול נעוט
 טלעג ראפ עביל
 ,נפיוק וצ טשינ נעמ טגירק

 רעסאוו ניא כעלעשיפ
 ,נעמיווש רָאנ נעוט
 קילג נַײמ כוז כיא
 .נעניפעג טינ .מיא נעק נוא
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 כיז קנירט נוא מאי נטימניא ייטש נוא ייטש כיא
 | --,גערב נײק וצ נעמוק טינ נעק נוא
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 ֹי :: א 2 0 ש ר

 ,מאט א טליפרעד עביל רעד ניא בָאה כיא טַײצ

 .קע נא נָא נבעל נַײמ רימ וטסרעטש

 ,טנַײשעג לָאמא כיא בָאה נוז יד יװ יוזא
 --,טקעדראפ כימ וטסָאה נקלָאװ א טימ
 ,טנַײרפ-רעטוג רעשלאפ נַײמ ,ריד כרוד
 .טלעװ נַײמ טרעטצניפראפ דימ זיא

 ,נביילג סעמע רימ טסגעמ וד ,ביל כיד בָאה כיא
 . --,טונימ ייװצ ניק נַײז טינ ריד נָא נָאק כיא
 ,נגיוצעגסיוא רימ אב וטסָאה סעיכ נַײמ
 .טינ ,עשוד ,כיד כיז כיא נָאק נעמענ רָאנ ,יוא

 ,טלעװ עצנאג יד יװ ,יוזא רָאג וטסיב נייש

 .ניימעג טסיב וד סָאװ ,קילגמוא נַײד רָאנ

 ,טנאקאב ריד טימ כיז בָאה כיא טַײצ

 ,גייװעג ניא נגיוא ענַײמ נקייוו

 ,רענעלעג נַײמ פא כיא גיל טכאנאב ,יוא
 .טכארט נוא גיל כיא רָאנ ,טינ כיא פָאלש נּפָאלש

 ,רעגײז א יװ ,רימ ניא טּפאלק צראה נַײמ
 .טכאמעג כעלקילגמוא כימ טסָאה וד ,דלאווג ,יוא

 גטבילעג נַײד פא סענָאמכאר בָאה
 ,צראה רעטיב נַײז נרעיודאב וט נוא
 ,טנערב סע נוא טרעקאלפ צראה נַײמ
 ,צראוש ליוק יװ זיא מענָאּפ נַײמ

 טנעה ערָאלק ייװצ ענַײד נשאווּפָא וט
 ,צראה נַײמ וצ נקירד ייז וט נוא
 ,טנערב סע נוא טרעקאלפ צראה נַײמ
 .צראװש לױק א יװ ניוש זיא מענָאּפ רעד נוא

 ,סעװָאטאק פא טינ רָאג ,כיא גיב קנארק

 ,דרע יד ניוש טגיל מענָאּפ נַײמ פא

 ,סעװַאמאכלאמ רעד טייטש טָא - ,וצ כַײא טקוק

 .דרעװש נויולב נַײז טימ טייטש רע
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 דד

 ,כאוש גיב כיא נוא קנארק ניב כיא
 ,נײטשנַײא טינ כיא נעק סיפ ענַײמ פא
 ,נדײר טינ כיא נעק נשטנעמ ניק טימ נוא
 ,נײװעג סיורג נופ רימ טייגעצ צראה נַײמ לַײװ

 ,נפָאלשנא כיא רעװ עדאסָאד סיורג נופ
 ,סנּפָאקוצ כיא גיײל טנעה ענַײמ נוא
 ;עטָאראכ כיא בָאה מעלא פא נוא
 ,נפאכ טינ כיא נעק קירוצ נוא

 ,טינ כיא נעק נפאכ ,נּפאכ ,נּפאכ
 ,נדנובעג קראטש ניב כיא לַײװ

 ,צראה רעטיב נַײמ ,ייװ כֶא ,נענעפע רימ טלָאװ עמ נעװ ט
 .נדנּוװ ענַײמ נעזסיורא כיז טלָאװ ט

 ,נעוסיורא טינ כיא נעק נצראה נַײמ נופ נדנּוװ ענַײמ :
 ;טקעדעגוצ נדיײל ענַײמ טימ נענַײז ייז לַײװ 2
 .,נבײרשסיוא סעלא נלעװ סָאד טלָאװ עמ נעװ 4
 .טקעלקעג טינ טלַאװ רעדעפ-נוא-טניט נייק 0

 ,רעװיײק נופ פוא ניוש ייטש ,עמאמ ,עמאמ
 ,נטיונ ענַײמ ניא סיוא רימ פלעה
 ,מורא כיא ײג עביל א נופ ,יוא
 .נטייק גיא טדימשעג ,טנאטסערא גא יװ יוזא
 ,טרעשאב יוזא כָאד זיא עמאטסימ
 ,טעמורא כיא ייג עביל נופ ,יוא
 ..ךרע עצראווש יד טגיל מענָאּפ נַײמ פא

 = 2 יי שי

 עי קי יב
 יי - =
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 ,נליּפש וצ עביל א נבױהעגנָא בָאה כיא טַײצ
 ,פָאלש ניק נעמוקעג טינ נגיוא ענַײמ פא זיא
 .פָאלש ניק נעמוקעג טינ נגױא ענַײמ פא זיא
 --,טבילראפ כיז כיא בָאה ,נבעל ביל נַײמ ,ריד ניא ,יוא
 ?ּפָארטש אזא טָאג נופ סָאד זיא יצ

== 

 "2 דאהי עא יי יי

 עג
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 ,מיכודיש טימ טלעו א טדערעגסיוא רימ טָאה עמ
 ,נענעק טינ מענייא נייק יז ליװ כיא נוא "א
 .נענעק טינ מענייא נייק ייז ליװ כיא גוא = |

 --,טבילראפ כיז כיא בָאה ,נבעל ביל נַײמ ,ריד ניא |
 !נעמענ כיא זומ כיד נוא

 ,נעמעג טינ עלילָאכ כימ טסלָאז וד זא נוא
 א ,נבָאדגאב כָאד כימ נעמ טעװ ,נבראטש לעװ כיא זא נוא
 א .נבָארגאב כָאד כימ נעמ טעװ ,נבראטש לעװ כיא זא נוא
 1 ,נגילנַײא רעװייק ניא נענעק כיא לעװ יװ ָאט
 4 !נבָאה נרעדנא נא טסעװ וד זא

 ,טינ כָאנ כיד כיא בָאה נרָאװעגנָא זא

 : | ,נַײז ענַײמ לָאמא כָאנ טסנעק וד
 .נַײז עניײמ לָאמַא כָאנ טסנעק וד

 ,נּפָארטש טַאג כימ לָאז טַײקמערָא טימ
 !נַײז וצ מענייניא ריד טימ רָאנ

79 

 ,כעלעטכיל יד שעלראפ ,טָאג רעסיורג ,יוא --
 ,נבעל טינ רעמ ניוש נעק כיא
 ,טראנענּפָא כימ טָאה רעביל נַײמ זא
 ?נביילג כיא לָאז נעמעװ זיא

 רענוד נייק טינ נוא נגער נייק טינ

 ,גָאט גטוג נלעה מעד ניא

 ,עננויי א עלעדיימ א טייג

 .טגָאלק נוא טנעה עסַײװ יד טכערב

 ?וטסנײװ עשז סָאװ ,וטסגָאלק עשז סָאװ --
 ,נײלא טינ ,עלילַאכ ,כָאד טסיב
 רעטומ א טסָאה ,ועטַאפ א טסָאה
 .מיײה רעד ניא רעדורב א נוא

 ,רעטָאפ ,רעביל רעטָאפ ,ייוו יוא --
 ,כיוא ,עביל רעטומ ,וד נוא
 ,נפָארטעג טָאה קילגמוא רעסיורג א
 ּי .כָארב א נוא קילגמוא רעסיורג א
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 היא ,רעדורב רעביל ,רעדורב ,ייוו יוא
 טי : .דרעפ עצראווש יד נַײא עשז נאּפש
 רעטסעװש עביל נַײד טכאנאב טנַײה
 ,דרע רעד ניא נגיל ניוש טעװ

80 

 לקענאג נפא סיורא ייג כיא
 ,נקוקאב עלעטעטש סָאד
 לקענאג נפא סיורא ייג כיא

 ,נקוקאב עלעטעטש סָאד
 עלעגייפ ניילק א נעילפ וצ טמוק
 .נקוב רימ וצ כיז טוט נוא
 עלעגייפ ניילק א נעילפ וצ טמוק
 ,נקוב רימ וצ כיז טוט נוא

 ,עלעגייפ עניילק סָאד יוזא טשינ
 ינעילפ רענייש ריא יװ

 ,עלעגייפ עניילק סָאד יוזא טשינ
 .נעילּפ רענייש ריא יװ
 ,עלעווירב ניילק א רימ ּפָארא טפראוו יז
 .נעמוקאב כַײלג סע וט כיא
 ,עלעווירב ניילק א ריִמ ּפָארא טפראוו יז
 .נעמוקאב בַײלג סע וט כיא

 --,עלערוש עטשרע יד רעביא נעייל כיא
 ,נברָאדראפ זיא רעטבילעג רעד
 --,עלערוש עטיײװצ יד רעביא נעיײל כיא
 .נברָאטשעג זיא רעטבילעג רעד
 ,סעטרעוואכ ענַײמ עלא פיונוצ טבַײלק
 .מענייניא נעמעלא

 ,טריפעג עביל א רָאנ טָאה'ס רעװ
 !נענייװ נפלעה רימ לַאז

 א



 .גנושלעפ 3

1 

 ,לדלעװ מעד נופ לרעסאוו סָאד טפיול
 ;צנאד ניק זיב סע טפיול
 ,לדיײלק מענייש א נָא לדיימ א טמוק
 ,צנאט מוצ טשינ יז נעמ טמענ
 ,נעמוקעגנָא זיא לדיימ נייש א
 ,נעמונעג יז טָאה רעכָאב רעטסנעש רעד
 ?קנאב סע טוט נעמעוו
 ,לצראה סָאד טּפאלק לצראווש-עַײכ
 .קנארק כיז טגייל לקוי

2 

 ,נרָאק נוא רעבָאה ,נרָאק נוא רעבָאה
 .נרָאלראפ כעטראפ מעד טָאה עקוויר
 ,נענופעג טָאה לקנאי ,נענופעג טָאה לקנאי
 .נעמונעג עדייב כיז ייז נטלָאװ
 לגיּפש ניא טקוק נוא טציז עקוויר
 ,כעלרעה יד רעדנאנאפ כיז טמאק נוא
 לקנאי ריא וצ נעגנאגעגוצ זיא
 .כעלרעק טימ נטָאשאב יז טָאה נוא

 ,עלא ניוש נסייו טציא ,עלא ניוש נסייוו טציא
 ,עלאק א נױש טרעװ עלעקוויר זא
 ,גסָאכ רעד זיא לקנאי נוא ,נסָאכ רעד זיא לקנאי נוא
 .נסָאלשעג נרעװ ניוש טעװ כעדיש רעד
 ,נַײז ניוש טעװ כעדיש רעד ,נַײז ניש טעװ כעדיש רעד
 ;נענופעג כעטראפ מעד טָאה לקנאי
 ,ניד רעד ניוש זיא יוזא ,ניד רעד ניוש זיא יוזא
 .נענירעד ניא קעפָאס נייק גַײז טינ נָאק סע

 ,נריצאּפש רעטײװצ א טימ לקנאי ניוש טייג רעטציא
 .נעמוקעג טינ רעמ רע זיא נעקוויר וצ
 ,נרָאלראפ כעטראפ מעד ניילא טָאה יז ,ייוװ ,יוא
 ?נעמענ ערעדנא נא נעד רע נָאק יצ
 ,נרָא עריא זיא ײװ ,נרָאי עריא זיא ײװ ,יוא

298 

 שטיי - בני (2.היי



 ו - ,גביולקסיוא ערעדנא נא נָאק לקנאי
 - ?געמענ רעטציא יז טעװ רעוו ,נדאנ ניק טינ כָאד טָאה יז
 !נביילג טינ ניוש רעמ יז טעװ כעטראפ מעד

3 

 עג ,קנארק ,כיא גיב קנארק --
 -- ,קנערק רעפיט ניא גיל'כ
 ,נטבילעג נַלמ ניײרא רימ טקיש
 .קנעב כיא סָאװ ,מעד כָאנ

 ,פאלש ,כיא ניב פאלש
 --,נציה עסיורג יד ניא גיל'כ
 ,נטבילעג נַײמ ניײרא רימ טקיש
 ,נציז רימ נבעל רע לָאז

 ,ריד נבעל כיא נעק נציז --
 ;טינ כיד כיא נעק נטסיירט רָאנ
 ,עלעדיימ נייש א ניא טבילראפ כיז בָאה'כ
 .טינ גוש כיא פראדאב כיד נוא

 ,טינ יז ןיא רענעש --
 ,טינ עדאווא רעגילק 0
 ,נעיאדארטס רָאי ריפ נפלעה ריא לָאז טָאג 0

 .רימ יװ ,נײגסױוא ריא לָאז פָאס רעד נוא

 נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש ֹו
 :קירב מענרעזַײא נפא :
 ,נעַײלוג נעײג כעלעדיימ עלא :

 ,קירוצ ניוש יײג כיא נוא

 נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש 8

 ;זָארג מענירג נפא

 ,נפרָאװעג רימ פא וטסָאה נייכמוא נא

 .סָאװראפ נוא נעװראפ טינ סייוו'כ א

4 

 ,קנארק ,ריִמ כיא ניב קנארק --
 ,נציה עסיורג פא רימ גיל כיא

26 
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 ,נבעל רעַײט גַײמ נפורניירא טקיש
 .גציז עלעּפאק א יז זָאל

 ;} ריד נּבעל טשינ כיא נעק נציז --
 0 ' .טינ כיד כיא נעק נטסיירט נוא
 ' : ,נרענעש א ניוש בָאה כיא
 0 ,גרעגילק א ניוש בָאה כיא

 יי .טינ גוש כיא פראד כיד נוא

 : ,נַײז רעשפע נָאק רענעש ,יוא --
 1 ,טינ רע זילא רימ נופ רעגילק רָאנ
 0 ,נציה ענַײמ וצ נעגנערב מיא טעװ טָאג זא
 .רימ נופ נַײז מיא טעוװ רעגרע ליפ

 0 געגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש

 7 ;ײה עלעטניב מעד ליבראפ

 ,נעגנאגעג עדייב רימ נענַײז טרָאד ,יוא

 ,ייוצ כעלעבײט יד יװ יוזא

 קירב מענרעזַײא מעד מורא
 7 ,נעגנאגעג גריצאּפש רימ נענַײז
 0 .קירוצ גיוש כימ טסּפעלש וד נוא
 ,נעגנאגעג נריצאּפש נענַײז סעשטשירַאװַאט עלא
 ,קירוצ ניוש כימ טסּפעלש וד נוא

 ,נסע נַײד טשינ וטסָאה יצ --
 ,נעקנירט נַײד טשינ וטסָאה יצ
 ?גנאג מענייש נַײד טשינ וטסָאה יצ
 ,נעקנעב וטסוט נעמעװ כָאנ ,עלעגייפ ,רימ עשז גָאז
 ?קנאב רעטיב יוזא ריד טוט נעמעװ כָאנ

 ,נבעל רעַײט נַײמ כָאנ רימ טוט קנאב --
 .רָאה עצראווש טימ עלעגנַיי א כָאנ
 ,צראה נַײמ ניא רעַײפ א ,צראה נַײמ ניא רעַײפ א

 : .רָאי עקיבא פא רעַײפ א -

 ,נבַײרש וצ כעלעווירב טגָאזעגוצ כָאד רימ טסָאה וד

 : ;נברָאדראפ כימ נבָאה כעלעווירב יד
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 ,ָאד צעגרע כָאנ וטסיב יצ ,עבויל ,רימ עשז גָאז
 ?נברָאטשעג רָאג ניוש וטסיב יצ

 ?נבעל-סיז רעַײט נַײמ ,נברָאטשעג וטסיב יצ
 ?ָאד צעגרע כָאנ וטסיב יצ
 ,נבעל כעלקילג א נעקנעש ריד לָאז טָאג
 .ָאש עכעלקילג א -- רימ נוא

 ץלא סעטרעוואכ ענַײמ ,יוא
 ;עילָאר אוא טליּפשעג טשינ נבָאה
 , ,טליּפשעג עביל א כיא בָאה רָאי ַײרד

 .עלאק רעדנא נא וטסמענ פָאס מוצ נוא

 !טנאזעטרוק רערעַײט נַײמ ,רענייש נַײמ
 ,ניטשרעביא נענעק סע כיא לעװ יוזאיו
 ,טנאה רעד אב עלאק נַײד נריפ טסעװ וד זא
 ?נייטש סנטַײװרעדנופ לעװ כיא נוא

 ,טניװ א נבייהפוא כיז לָאז סע
 ;רימ וצ נעייווראפ כיד לָאז סע
 ךליב נַײד נעז לָאמ נייא כָאנ לָאז כיא
 ,ריד טימ נדייר לָאמ .נייא כָאנ נוא

 ,עבויל ,דיילק א טכאמעג טסָאה וד
 ;יולב-למיה נקװעג זיא ךיילק סָאד
 ,נטסאק ניא רימ אב טגיל סָאװ ,דליב נַײד רימ גט סָאװ
 .ָאטשינ וטסיב ניילא זא

6 

 ?נעמוק וטסעװ נעוװ ,נעמיש ,נעמיש

 ינעניז ניא נבָאה נוא נטראוו ריד פא לעוו'כ

 ,נַײז וטסעװ נעוו ,נעמיש ,נעמיש

 !נַײרא סאג ניא נייג רימ נלעוו

 מייהא ּפָא וטסריפ רַאנ יז
 ;בײלא רָאג נציז וטזָאל כימ נוא
 ,נריצאּפש דעמָאט וטסייג רָאנ ריא טימ
 .נריפראפ וצ רָאנ וטסניימ כימ נוא

* 
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 ?רימ וצ וטסמוק סָאװ ָאט ,ריא טימ וטסיײג = -
 ?ריא טימ וטסייג סָאװ ָאט ,רימ וצ וטסמוק
 ,נַײז וטסעװ נעװ ,נעמיש ,נעמיש
 ,גַײרא סאג ניא נייג רימ גלעוו

7 

 : - עדָאמ א סיורא זיא סע

 ' ;נטאו פא כעלעכיש

 מירעכָאב ענייש עלא
 .נטאדלָאס ראפ נעייג

 וֿפָא נעמ טיג מענייש מעד

 ;סיורא טייג רעסעַימ רעד

 : ,טגָאזעגוצ רימ כָאד טָאה רע

 .סיורא טעװ רע זא

 ,נפלָאהעג ניוש טָאה טָאג זא נוא

 - ג,סיורא ניוש זיא רע זא

 נערענעש א סיוא רע טכוז

 !סיוא רע טכאל רימ נופ נוא

8 

 יג נוא ייג נוא ייג כיא
 ;לאפ נוא מורא ייג כיא נוא

 ,עביל א טריפראפ בָאה כיא
 ,לאג נַײמ סיוא רימ סע כיא

 ,לאג נַײמ סיוא רימ סע כיא
 ;גנול נַײמ רימ ניא טליופ סע
 עביל א טריפראפ בָאה כיא
 ,גנוי-רעדַײנש א טימ

 גנוי-רעדַײנש א טימ
 ,ַײרעק נזעוװעג כיז טלָאװ
 ?נעװעג טדערעג טלָאװ עשז יװ

 !ַײרטעג נַײז רימ לָאז יע זא

289 



 יי
 טי א ראש ירא אי

 א .,גרעוװ .נסָאכ גייק ריד ראפ נעק כיא --
 ;גרָאי ענַײד טינ ריד יירדראפ
 ,עלעדיײמ גנוי א כָאד טסיב וד
 !רָאי ריפ נעניד פראד כיא נוא

 ,נטראוו ריד פא כיא לעװ רָאי ריפ --
 - ,סױא כיא ייטש בערעשז נַײד
 א ,נדאנ נלעװ טעװ עמאמ נַײד
 !סיורג נכאמ כיז טסעװ וד נוא

 ,נבעג וצ טינ ריד כיא בָאה נדאנ נייק
 ;נײלא טוג כיז וטסייו סָאד
 ,נדַײל כיא לעװ סערָאצ לפיוו
 !נײטש בערעשז מוצ טסעװ וד זא

 ,טינרָאג מענייק וצ בָאה כיא

 :בײלא עטרעװאכ נַײמ וצ רָאנ

 --גנגָאי קידנעטש כימ טנעלפ יז

 ,ביג ניילא מיִא טימ יז טוט טנַײה

 ,נבעל-סיז רעַײט נַײמ ,רעהא רָאנ מוק ,יוא --
 .רימ נבענ רעדינא כיז צעז
 ,נעמאמ נַײד נָאטעג כיא בָאה סטכעלש א ראפ סָאװ
 .רונש ניק ראפ נָא טינ ניוש ריא ייטש כיא סָאװ

 ,1גיל יז לָאז טמיילעג ,רעטומ נַײד ,עמאמ נַײד נוא

 ,ניײג נענעק טינ יז לָאז סיפ עריא פא

 ,נריפ נפראד יז לָאז עמ זא ,נרעװ יז לָאז דנילב

 .געז טינ כיז ראפ יז לָאז רונש עטײװצ נייק נוא

 ענגיל רע לָאז טמײלעג ,עטאט נַײד נוא
 ,נײג נענָאק טינ רע לָאז סיפ ענַײז פא
 ,נריפ נפראד מיא לָאז עמ זא ,נרעװ רע לָאז דנילב
 ,נטעב רימ וצ נעמוק רע לָאז עװָאדענ א נוא
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 א : על א רע

0 
 ,נטעב נעמוק רימ וצ עװָאדענ א טעװ רע זא נוא

 ' .טסאג מענייש נראפ מיא כיא לעװ נעמענפוא

 גבעג כָאנ מיא כיא לעװ עװָאדעג ענייש א
 .טזָאלעגוצ טינ נוז נַײז טָאה רע סָאװ ,ראפרעד

 ,עכָארב א כיא שטניװ רעטסעװש נַײד ,רעטסעװש נַײד
 .רימ נופ רעגרע ליפ נַײז ריא לָאזס זא
 ,נריפמורא כיז יז לָאז עלעגניי א טימ רָאי ריפי

 ,רימ יװ פָאס נימ אזא נייגסיוא ריא לָאזס נוא

 ,נטלעש וצ סָאװ טינ וטסָאה רעטסעווש נַײמ ,רעטסעווש נַיײמ ,יוא --

 ימעד גיא קירלוש טינ כיוא נענַײז נרעטלע עניײמ נוא

 ,טנכעראב רימ בָאה כיא סָאװ ,עלעגניי א ניב כיא רָאנ

 .נײג טינ ריד טימ נָאק כיא ,עלעדימ מערָא נא טסיב וד זא

 ?טנכעראב טעּפש יוזא כיז וטסָאה סָאװ --

 ,בוטש ניא רימ וצ טסיײג וד ןזא ,רָאי .ריפ ניוש זיא'ּס

 ,נדיש עדייב כיז רימ נפראד עביל רעסיז אזא נופ נוא

 ,בורג נרעטצניפ א ניא נַײרא כימ טגייל עּפ נוא

10 

 !נעמאמ רעד זיא קעטַײװ א ?נכדאש א נָא םמָיָאנט --
 !רעַײט לוזא רימ אב כָאד טסיּב וד
 ,קילושז נשיראנ מעד פא נעורעד וטסָאה סָאװ
 ?רעַײפ אזא טנעוב נצואה נײד ניא סָאװ

 ,נעזרעד טשינרָאג ,עמאמ ,מיא פא בָאה'כ --
 ;נלעפעג כעלצרעה יוזא רימ ןיא רע רָאנ
 ,קעװא מיא טימ כיא לעװ ענידעמ רעדמערפ א ניא
 .נלעטש טרָאד רימ גלעװ עּפוכ א נוא

 ננלעװ טינ רע טעװ רעמָאט ,עריומ כיז בָאה'כ

 ;נפראדאב טשינ רעמ כימ כיז רע טעװ

 ,נעגנעהפוא רימ כיא לעװ נצראה נַײמ פא רענייטש

 .נֿפראוו כיז כיא לע נַײרא רעסאוו ניא נוא
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 טי 5

 +.2- שי - לא: ." א

 עי עי יז

 5 ר :

 ,נרָאװעגנָא כיא בָאה ,עמאמ ,רעבליז נוא דלָאג
 ;ריד כרוד ניילא רָאנ ,נעמעװ כרוד צלא
 ,נצראה נַײמ נופ טולב סָאד נפאצכיוא רימ טסעװ וד
 .ריב סָאד סיוא טּפאצ רעקנעש א יװ יװא

 ,נּפאצסיוא ריב סָאד טוט רעקנעש רעד זא
 ;סיוא נעקנירט נוא רעדירב-עטוג נעמוק
 נצראה נַײמ נופ טולב'ס נּפאצסיוא רימ טסעװ וד
 !סיורא נסיורד ניא נסיג נוא

11 

 ?נסירעג סעֶלָאּפ יד אב כיד כיא בָאה יצ --

 ? ריד כָאנ נפָאלעגכָאנ נעד כיא ניב יצ

 ,נכדאש א ראפ רעדורב-נטוג א טקישעגנַײרא טסָאה וד

 .ריד טימ נריפיונוצ כימ לָאז עמ זא

 ,נפורעג טינ כימ וטסָאה לָאמסאנק נפא

 ןנילא ענייא כיא ניב נעגנאגעג

 נסעזעג רימ כיא ניב עלעקניװ א ניא

 .נעזעגוצ סערָאצ ענַײמ רימ בָאה נוא

 נװָאטלזאמ ּפֶא רימ נעמ טיג ירפרעדניא נגרָאמ פא
 ;ןרימ ראפ נסָאכ א טסיב וד זא ,טניימ עמ
 ,בליצרעד נרעדעי ךאפ נעד כיא נעק יצ
 .רימ ראפ ערענעלק יד רָאג טסמענ וד זא

 ,נענײװ וצ ,וינעשוד ,ניוש ריד ידָאה --
 ?גיוװעג גַײד נפלעה ריד ניוש נַאק סָאװ
 ,נסָאכ א לזאמ וצ ניוש ניב כיא
 ,רָאּפ גד נקישוצ ריד לָאז טָאג נוא

 ,נײגקעװא רימ נופ טסעװ וד זא --
 ,ניטש נבַײלב וטסלָאז געװ נטימניא ,כא
 ,נעמענוצ כיד לָאז שטשעמָאּפ ערָאקס
 ,נײג נבעלרעד כיא לָאז עַײװעל נַײד כָאנ
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12 

 ,נשעלּפָא רעַײפ א נָאק רעװ
 ;טריּפס ניק טינ ,נפנארב נייק טינ טפלעה סע
 --י גםע נײק טינ נוא נעקגיוט נייק טינ רימ טייג סע

 .טריפראפ כימ טָאה יז יװ ,עביל עטסיװ נַײמ

 סאג ניא סיורא רימ יײיג כיא

 .ניילא ענייא נוא קידרעװָארט

 ,בריצאּפש רעטיײװצ א טימ קעװא זיא רע

 .נייגעצ רימ ניא לָאז צראה נַײמ יידעק

 ,רעמיצ נַײמ ניא נַײרא רימ ייג כיא
 ;טירט ענַײמ טרעה עמ סָאװ ,מָאק נוא
 ,רעביא רימ כיז נרעק ייז ,נעקנאדעג ענַײמ
 ,טינ רימ סָאד טזָאל גרעװ נפָאלשנא נוא

 ,נרעװ וצ נסָאכ א נרָאפעג ןיא רע
 ,קילג נָא נוא לזאמ נָא נַײז םיא לָאז'ס
 ,נזָאלּפָא כעדיש מעד כָאנ לָאז רע
 .קירוצ כלמ רע לָאז נטעב נעמוק נוא

 ,נפורעג טינ כימ רע טָאה לָאמסאנק נפא
 .נייֵלא ענייא נעגנאגעג ניב כיא
 ,רעגניפ יד טימ נזיװעג נשטנעמ ליפ
 .נעװעג עלאק נַײז כיא ניב סָאד-ֲא זא

 ,נבײרש וצ מיָאנט יד נעמונעג טָאה עמ יװ
 ,טנעקרעד טינ מענָאּפ גַײמ רענייק טָאה
 ,נבעגעגּפָא כיא בָאה ָאטלזאמ מענַײּפ א
 .טנערבעג רעַײּפ א טָאה נצראה נַײמ ניא נוא

 -- נשעלּפָא רעַײּפ נַײמ נָאק רעװ
 --,מאלפ ניק טעז עמ סָאװ ,רעַײּפ נַײמ
 ,נסיװ נבעל א נופ כָאנ טעװ רע
 .מאצ א ניטש נכיגניא טעװ רימ פא נוא
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12 

 נעזצ סעלא נעוט ענַָאװעל רעד טימ נוז יד

 ,טנאקאב עדײב כיז נבָאה רימ סָאװ ,טַײצ רעד נופ
 ,נטונימ עקיזָאד יד נרעװ נעװעג גלָאז טנערבראפ

 .טנאה עטכער נַײמ נבעגעג ריד בָאה כיא רעדייא ,יוא

 ,נבעגעג טנאה עטכעד יד רימ טסָאה וד זא נוא
 ,טלעװ יד יװ כעלקילג כיז כיא בָאה טצעשעג
 ,נכדאש א ראפ רעװאכ נַײד טקישעגנַײרא כָאד טסָאה וד
 .טלעג נָא נוא רעדיײלק נָא כימ טסמענ וד זא

 ,נעמוקעגנַײרא רימ וצ זיא רעװאכ נַײד זא נוא
 .טלעוו יד יװ כעלקילג כיז כיא בָאה טצעשעג
 ,נכָארבעצ נעװעג ּפָאק מעד רעסעב כיא טלָאװ ַײכ
 .טיירדראפ ּפָאק נַײמ טָאה רע רעדיא

 ,נרעװ נסָאכ א טסעװ וד זא נוא
 ,ריד פא נגָאז טינ כיא לעװ סטוג נייק
 ,טקידיײלאב וטסָאה כימ נוא נעגנאגעג וטסיב ריא טימ לַײװ

 .רימ ראפ נלָאצ ריד לָאז טָאג נוא

 ,נרעװ נסָאכ א נפראד טסעװ וד זא נוא
 ,דײרפ א טימ עכמיס א נַײז טעװ עלאק נַײד אב
 ,גגיוצעגסיוא לטעב מעד פא נגיל לעװ כיא נוא
 .טיירג רימ ראפ נגיל נלעוו מיכירכאט נוא

 ,נָאטנָא לרעגניפ סָאד נפראד טסעװ וד זא נוא
 ,בַײל נײד רעביא נייגרעביא ריד לָאז ליורג א
 ,געוויז נַײד זיא סָאד זא ,נענײמ טינ טסלָאז וד
 ,בַײװ א ראפ עטײװצ א נבָאה כָאנ טסעװ וד

 ,נײג עפוכ רעד נופ נפראד טסעװ וד זא נוא

 .דיירפ א טימ עכמיס א נַײז טעװ עלאק נַײד אב

 ,נגיוצעגסיוא לטעב נפא נגיל לעװ כיא

 ,טיירג רימ ראפ ניטש טעװ סעװָאמאכלאמ רעד

24 



 ,נבעג ריד כיא לעװ עלָאלק נייא כָאנ
 ;ריש א נָא נבָאה וטסלָאז רעדניק זא
 ,נבָארגאב ייז וטסלָאז ;נבָאה ייז טסעװ וד לפיוו
 ,רימ ראפ נלָאצ ריד לָאז טָאג נוא

 ,נריובעג דניק עטצעל סָאד נפראד טעװ'ס זא נואי
 .רימ כָאנ נבעג וטסלָאז נעמָאנ א

 ,רעַײרטעג א נעמָאנ נַײמ ,רענייש א נעמָאנ נַײמ |
 .ריד אב בוטש ניא נבַײלב לָאז נעמָאנ נַײט

14 

 ,נבעל-סיז רעַײט נַײמ ,רעהא רָאנ מוק --
 ?טַײװ יוזא רימ נופ וטסיב טָאװ
 ,נבָאה ענעסאכ עדייב רימָאל ,רעה
 .טַײצ אזא מוא ניוש כיז נריפ רימ

 ,מוא נלוש כיז נריפ רימ יװ ,טַײצ אזא ,יוא
 ;יײרד נוא ייווצ נוא רָאי א
 ,נכאמ לָאמסאנק א נטעבעג כיד בָאה כיא נעוו
 .לברעד טינ זיא צראה נַײד :טגָאזעג וטסָאה

 ,נועװעג זדנוא אב ניוש זיא לָאמסאנק א ,יוא
 .טינ כָאנ ענעסטאכ גייק רעבָא
 ,נכאמ ענעסאכ א נטעבעג בָאה כיא נעװ
 .טינ כיד טזָאל עמאמ נַײד ,טגָאזעג וטסָאה

 ,נטלעש נָאט נעמאמ נַײד כיא לעװ עלָאלק א טימ רָאנ
 :נבַײלב מימיוסעי כוא נלָאז רעדניק עריא זא
 ,עמאמ א נָא טנלע גוא ,נטאט א בָא
 .נבילבעג ניב כיא יװ ,טנלע יוזא

 ,נטלעש וצ סָאװ טינ וטסָאה עמאמ נַײמ ,כָא --
 ;יברעד כָאנ ניב כיא זא ,טארפִיב
 ,רעטומ ענעגײא נא נעועג נעמ טָאה ּוװ
 ?לרט נַײז טינ דניק ריא לָאז יז
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 ,נבעל-סיז רעַײט נַײמ ,רעהא רָאנ מוק
 ;גיִרעד דלוש בָאה כיא טינ
 ,נכָאה ענעטאכ ריד טימ טלָאװעג בָאה כיא נעװ
 .גירעד עטאט נַײמ רימ טרעטש

 ,נטלעש נָאט נטאט נַײד כיא לעװ עלָאלק רערעדנוזאב א טימ --
 ;כימ טקינַײּפ רע סָאװראפ
 ,טָאג אב נַײז טרעװ לָאמא כָאנ לָאז כיא
 .ריט נַײמ וצ נעמוק כָאנ לָאז רע זא

 ,נבעל-סיז רעַײט נַײמ ,רעהא רָאנ מוק --

 ןנַײרעד קידלוש ניב כיא טינ

 ,נבַאה ענעסאכ ריד טימ טלָאװעג בָאה כיא געװ

 .גַײז טינ לָאז'ס ,רעטסעװש ניײמ רימ טרעטש

 ,נטלעש נָאט רעטסעווש נַײד כיא לעװ עלָאלק רערעדנוזאב א טימ --

 ;רימ יװ נַײז כיוא ריא לָאז'ס

 ,נריפמורא כיז יז לָאז נסָאכ א טימ רָאי ַײרד

 ,ריא נופ נכאלסיוא כיז רע לָאז כָאנרעד

15 

 !רימ זיא ייװ ,קנערק א זיא עביל א וא ,טגָאז עמ

 ;טלעװ רעד פא קילגמוא נא זיא עביל א

 ,רעלעפ-נעגנול א נעמ טגירק עביל א נופ

 .טלעװו רעד נופ רעדניק נעיײג עביל רעד כרוד

 !רימ זיא ייוװ ,טבילראפ רימ ניא כיז וטסָאה סָאװ --

 ?רימ נופ ערענעש ניק ָאטשינ נעד זיא יצ
 ?טלעג טימ ערענעש ָאטשינ נעד זיא יצ
 ?טלעװ רעד פא ענייא רָאג נעד כיא ניב יצ

 !רימ זיא ייװ ,נעזעג ניוש כיא בָאה טלעג --
 .סיוא טשינ רימ אב טכאמ טַײקנײש
 ,רעטרעװ עגולק ײװצ ריד טימ דייר כיא זא

 .סיורא טולב ניימ רימ וטסיצ

2060 



 !רימ זיא ייװ ,נטעבעג כימ וטסָאה ם:ָאנט ענַײד ּפא
 ;נעװעג ריד אב כיא ניּב מיַאנט ענַײד פא

 --גבעגעגּפָא כיא בָאה ָאטלזאמ מעד
 .טנערבעצ רימ ניא כיז טָאה רעַײפ א נוא

 !רימ זיא ייװ ,נטעבעג כימ וטסָאה ענעסאכ נַײד פא

 ;נעװעג ריד אב כיא ניב ענעסאכ נַײד פא

 :רעגניפ יד טימ נטַײט טוט רענייא רעדעי

 !נעװעג רעקידרעִירּפ רעד נסָאכ רעד זיא סָאד טָא

 ! רימ זיא ייװ ,נטרָאג נופ מולב א סיורא טמענ עמ זא
 ,טרָא טייװצ א פא טצעז עמ נוא
 געילב טשינלָאמנײק ניוש סע נעק
 .טרָא נטשרע מעד פא יװ ,יוזא

16 

 ,טעװענָארבעג נוא טרעקאעג בָאה כיא
 ;נענערב טינ לָאז עביל נַײמ יידעק
 ,צנוק ניק טינ כָאד ןיא נליּפש עביל א
 .נעמענ טינ נוא גגָאזוצ

 ,טריפעגנַײרא כימ וטסָאה עטָאלב א ניא
 ;נכירקוצסיורא טינ ריא נופ זיא'ס
 ,טלעג גענָאילימ נטסָאקּפָא כימ געמ סע
 .נכוז כיד כיא לעװ נרָאפמורא

 ,נרָאפמורא כיד כיא לעװ נכוז
 ;נעניפעג טינ כיד כיא לעװ סיוועג
 ,נדניבנָא כיז כיא לעװ זדלאה נפא נייטש א
 .מענורב ניא כיז כיא לעֹו נפראווניירא

 ,נפראוונירא כיז כיא לע מענורב ניא

 --,נעקנירטרעד טרָאד כיז כיא לעװ סיוועג

 ,נסעגראפ כיא לעװ נבעל-סיז נַײמ ניא

 .נעקנעב כיא לעװ ,עביל נַײמ ,ריד כָאנ

207 



 : רעגיײז מענעדלָאג א טפיוקעג בָאה כיא
 -- ,רעזַײװ מענעדלָאג א טימ
 ,טדיײשעצ נבעליסיז נַײמ טימ כימ טָאה'ס רעװ
 ,רעזַײה יד ניא רע לָאז נייגמורא

17 7 

 ,טייעג נוא טרעקאעג בָאה כיא 2
 ,נענערב טינ לָאז עּוװט נַײמ יידעק
 ,צנוק ניק טינ זיא נבָאה וצ ביל רָאנ
 ינעמענ כיז נוא נבָאה וצ ביל רָאנ

 ,נכָאק עלעכַײי א טלעטשעג בָאה ביא

 ,נּפָאלעגסױא לָאמ ַײרד ניוש זיא'ס

 --טזָאלעגּפָא כיא בָאה מיכודיש ַײרד ניוש

 .נפָארטעג טינ נטרעפ נטימ נוא

 נליּפש עביל א נבױהעגנָא בָאה כיא
 ;עטָאכָא נָא נוא קעשייכ נָא
 טריפעגּפָארא כימ וטסָאה געװ נטוג מענופ
 .עטָאלב א ניא כימ וטסַאה טלעטשעגנַײרא נוא

 ,טלעטשעגנַײרא כימ וטסָאה עטָאלב א ניא

 ,נכיוקסיווא טינ ריא נופ נָאק כיא

 ,נעמענ נבעל סָאד ניוש כיז ליוװ כיא

 .נכוז ניוש כימ וטסעוװ נרָאפ נוא

 ,בכוז נרָאפ כימ טסעװ וד זא נוא

 .געניפעג טינ ניוש כימ וטסעוו

 ,נרעיודעג טינ וטסלָאז טלעװ רעד פא כאס נייק

 .נעמוק וטסלָאז טלעװ רענעי פא רימ וצ

 ונעמוק טלעװ רענעי פא רימ וצ טסעװ וד זא נוא
 ;נדָאל עדייב כיז רימ נלעוו
 ,טלעװ נַײמ טליּפשראפ כיא בָאה ריד כרוד נוא
 .נבָארגאב כימ נעמ טָאה ריד כרוד נוא

18 



3 
 18 י :

 ,טעברא כיא נוא טעברא נַײמ אב ציז כיא
 ;סיורא טינ רענײק טעז ענַײמ סערָאצ יד נוא
 :נגָאז קידנעטש רימ טגעלּכ עגודדָאּפ נייא רָאנ
 ? סיורג יוזא עביל יד ריד ניא טנערב עשז סָאװ --

 ,נרָאװעג טסיב וד יװאָיװ ,קוק א ביג
 ,נַײרא מיא ניא כיז וטזָאל סָאװ ,עלעבַײט שיראנ וד ,יוא
 ,גרָאװעג טסיב וד יוזאיו ,קוק א ביג
 .נַײרא עצינלָאב ניא ניוש כיד טמענ עמ זא

 ,נעמוקעג עצינלָאב ניא ניב כיא ,יוא
 .רימ מורא נעייטש מיריוטקָאד יד
 ,נבעגעג דלאב רימ יײז נבָאה רעפטנע נא
 ,רימ ניא טרירעג ניוש זיא צראה סָאד זא

 ,נעמוקעגנַײרא זיא רעטומ נַײמ יװ נוא
 ;טנעה יד טימ יז טָאה נכערב נבױהעגנָא
 ,נעמאמ רעד ןיא ײװ נוא כָא זא
 .טנעקרעד טינ דניק נגייא ריא טָאה יז זא

 ,נעזרעד רעטכָאט ריא טָאה יז יװ
 ,רָאה יד אב כיז יז טָאה טּפאכעגנָא
 ,נעמאמ רעד זיא טסיװ נוא יײװ נוא כא זא
 .רָאי נצכא טלא זיא יז סָאװ ,נרעבעגטיורב ריא טבָארגאב יז זא

19 

 ,ונעקנעדאב וצ נָא כיז בייה כיא

 ,נײש נוא טנוזעג נעװװעג ניב כיא יוװ יוזא

 וסערָאצ עלָאמ כיא ניב טנַײה

 .נײטש רערעװש א טגיל נצראה מענַײמ ניא

 ,רעװש רע זיא ,יוא ,רעװש רע זיא ,יוא
 ;נגָארטרעד טינ טעשָאּפ םיא נָאק כיא
 ,נצראה מענַײמ ניא קעטייוו רעסיורג א
 .גגָאוסױא טינ מענייק ראפ נָאק כיא נוא

209 



 ,טוג טינ כָאד זיא עניוס א ראפ נלייצרעד

 .טכעלש כָאד ןיא טנַײרּפ נטסעב נראפ גוא
 ,סעמע מעד טסייו טָאג נייא רָאנ
 יצכערק נוא טעב-נטיוט נפא גיל כיא זא

20 

 ,טעברא נוא טעברא נַײמ אב רימ ציז כיא ,יוא
 ,סיורא טינ רענייק טעז סערָאצ עסיורג ענַײמ
 ,נגָאלק טינ נוא נענײװ טינ כיא לָאז יוזאיו
 .סיורא ניוש כימ טקיש עקַײש רענייש נַײמ זא

 ,נעגנאגעג ענעסאכ א פא ניב עקַײש נוא כיא
 ,נעזעג לָאמ נטשרע מוצ םיא טָאה יז ,עמאמ נַײמ נוא
 :נפורעגקעװא כימ יז טָאה קנּוװ א פא
 .נײג טסוט וד נעמעװ טימ ,ימאדיא ,עז ,יוא --

 וקעסייא נַײד נַײז טינ לָאז נײג וט כיא נעמעװו טימ --

 וריד אב טינ כיא גערפ ,עמאמ ,סעייד נייק נוא

 ,נרעװ עלאק א נעקַײש ראפ נפראד לעװ כיא נוא

 ,ריד אב טינ כיא לעװ נגערפ נעמוק

 סעכורעוװאז עטסערג יד ניא ,נעיינש עטסערג יד ניא
 ;ליופ נעװעג טינ כיא ניב נייג וצ ריד טימ

 ,נקידיילאב כימ וטסוט טנַײה ,?וא
 .ליומ ניא ניוש כיא גיל סעקאיסָאב עלא אב זא

21 

 נציזוצנַײא טעברא רעד אב כעיוק ניק טינ ניוש בָאה כיא --

 !סיוא סינ ,יוא ,סיוא טינ סָאד כיא גָאז נעמאמ נַײמ ראפ נוא

 נסָאכ א רימ ראפ רעװ נוא סענָאמכאר רימ פא בָאה ,יוא

 !סיורא ניוש טעברא רעד נופ כימ מענ נוא

 ,טינ טָאשטסאר ניק רימ ראפ זיא נרעװ נסָאכ א ריד ראפ --
 !נײטש תמוצ ,יוא ,נײטש מוצ לועכָאב א רָאג כָאנ ניב כ
 ,נעקנאדעג עשלאפ טימ לרעכָאב א טסיב וד לַײװ נוא --
 !ניײגטנא טינ וטסלָאז טנעה סעקלָאקינ נופ

26 



 ,נעגנאגעג עדיײב רימ נענַײז נלָאט נוא גרעב נשיווצ = -

 :טסּוװעג טינ ,טסּוװעג טינ עביל רעזדנוא נופ טָאה רענייק

 ,נעגנילק נסאג עלא ניא ,נעגניז עלא נעוט טנַײה

 .טסיומוא נעװעג זיא עביל רעזדנוא זא

 ,נדאנ ליװ עמאמ יד ,נדאנ ליו עטאט רעד --
 !כַײר ,יוא ,כַײר נרעװ רימ נלעװו נדאנ מעד נופ נוא
 ,נעקנערקראפ וצ נדאנ מעד נעקנעש יײז לָאז טָאג --
 !כַײלג מינָאצּפאק עלא טימ נַײז נלָאז יז

 ,נבָאה כיא ןומ כיד נוא ,ביל כיא בָאה כיד רָאנ --
 !טלעװ נַײמ ,יוא ,טלעװ נַײמ גריפסיוא כיא זומ ריד טימ
 ,סעכַאלעצפא נעמאמ רעד ,סעכַאלעצפא נטאט מעד
 !טלעג נשָארג א נָא נעמענ כיד לעװ כיא

22 

 נציז רימ כיא וט עלעדנישאמ נַײמ אב

 ,דניק מערָא נא ,נגיובעגנָא

 ,נגיוצעגפיונוצ עלעדנייב רעדעי

 .רנילב טינ ריש כיא רעװ טעברא נַײמ נופ זא

 ,נבילקעגפיונוצ עקעּפָאק א ּוװ
 ,טַײז א פא כיא בָאה טגיילעגקעווא
 ,נרעלקאב נָא רימ כיז כיא בייה רעדיוו
 ,טַײװ טינ כָאד ןיא כעדיש ניק וצ זא

 ,נבילקעגפיונוצ עקעּפָאק א ּוװ
 ,ָאד ניוש זיא רע זא ,טניימעג בָאה כיא
 :נרעלקאב נָא רימ כיא בייה רעדיוו
 .ָאש רעטוג א ניא םִיָאנט ניוש טבַײרש עמ

 ,נבירשעגנָא רָאנ מִיָאנט יד טָאה עמ
 ,טלעװקעצ טרעװ יז ,טעז עמאמ נַײמ
 ,טנרָאװאב דניק קיצנייא ריא ניוש טָאה יז
 .טיורב לקיטש א נגָאמראפ לָאז יז

21 
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 - ,עמאמ נעמָאנ מעד יז טמוקאב יוזאיוו
 ;דניק ניילק א טימ נדנובראפ טרעװ יז
 --,עטאט נעמָאנ מעד רע טמוקאב יוזאיו
 ,"טנוזעג-ַײז, א נָא קעװא טרָאפ רע

23 

 גָאט נרעטצניפ א ניא --
 ;גריובעג כימ ,עמאמ ,וטסָאה
 ,ביל בָאה כיא נעמעוו
 ,גריוװעגנָא כיא בָאה

 ,ביל סעמע בָאה כיא נעמעוו
 ,נָא כיא רעו מעד
 ,טנַײפ סעמע בָאה כיא סָאװ ,מעד נוא
 .נָא כיא םוק מעד וצ

 ,רעטכָאט ,יײװ יוא --
 ,גַײז טינ יוזא רָאט עמ
 ,נגָאלשעג יײװצ ניוש טָאה רעגייז רעד
 .נַײרא בוטש ניא יג

 ,נזללווסיוא ניוש ריד כיז זָאל

 .נאגעג מיא טימ טסיב וד

 ,טולב נייק ניימ רימ ּפאצראפ ,עמאמ ,ייו יוא --

 .טונימ ייװצ ענייא שטָאכ נדיירסיוא מיא טימ כימָאל

 נדיירסיוא מיא טימ כימָאל

 ,טונימ ייוצ עגייא כָאנ שטָאכ

 גבעגּפָא ניוש מיא כימָאל נוא

 ,טולב לּפאק עטצעל סָאד

24 

 ,עלעצראה ,עלעניורק ,וינעבויל ,וינעמאמ

 !ליטש עקעלַײװ א ניוש גַיײװש

 רעײפ נשילעה נַײמ רימ ניא שעל
 !ליװ כיא נעמעװ ניוש רימ ביג נוא

 ,עלעדײמ נייש א ניא טבילעגנַײא כיז בָאה כיא

 ,דלָאג לדנער א יװ ,נייש

1292 
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 יי 5 : עטר יש בא 7
 ,טבילעג כָאד כיא בָאה ,וינעמאמ ,יז = -

 !טלָאװעג עקאט כיא בָאה יז גוא

 נעגנאגעג רימ נענַײז ,נבעל-סעשוד ,נריצאּפש
 ;ראולוב מעד מורא נוא מורא
 ,סעביל כָאד נליּפש כעלמירעכָאב עלא
 .ראנ א נבילבעג ניב כיא נוא

 נעגנאגעג רימ נענַײז ,נבעל-סעשוד ,נריצאּפש
 ;זָארג מעד מורא נוא מורא
 ,נפרָאװעג רימ פא וטסָאה נײכמוא נא ראפ סָאװ נוא
 !סָאװ ראפ טינ סייוו כיא ,דלאווג

 ,נעגנאגעג רימ נענַײז ,נבעל-סעשוד ,נריצאּפש
 ;טנאה א פא טגיילראפ טנאה א
 ,נַײמ טינ טסיב וד זא ,נענַאמרעד כיז מענ כיא זא
 .טנאו רעד נָא ּפָאק כיז כיא גָאלש

 ,טמעלָאכעג רימ כיז טָאה מעלָאכ א ,יוא
 ,טכאדעג רימ כיז טָאה מעלָאכ א נוא
 כעלעגייא עקניצראוש יד טימ כעלעקעב עקניזָאר יד
 !טכאמעג קנארק כימ נבָאה

 ,נגעלעג כיא ניב ,נבעל-סעשוד ,קנארק
 ;נעמוקעג טינ רימ וצ וטסיב
 ,נבעל ביפ נײמ ,כיא עז טנַײה
 .נעמוקאב סרעסעב נוא סרענעש טסָאה וד זא

 ,נבעל ביל נַײמ ,סרעסעב נוא סרענעש
 !טלעװ רעד פא ָאטינ רָאג זיא
 ,נבעל-סיז נַײמ ,כיא עז טנַײה
 !טלעג גַײמ ראפ רָאנ כימ טסביל וד זא

25 

 ,טמעלָאכעג רימ כיז טָאה מעלָאכ א ,מעלָאכ א
 ;טכאדעגסיוא רימ כיז טָאה מעלָאכ א
 ,ועטרעװ עשלאפ ענַײז טימ ,רעדרעמ רעשלאפ רעד ,יוא
 !טכארבעג כימ רע טָאה סערָאצ עלא וצ ,יוא
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 ,נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש ,נריצאּפש
 ;טניװ רעסיורג א נעװעג זיא נסיורד פא
 ,טענַײטעגנַײא עביל יד עדייב נבָאה רימ ליפ
 !דניק א ,דניק םעניילק א טימ רעטומ יו

 ,נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש

 ;נגער רעסיורג א נעװװעג זיא נסיורד פא

 ,טענַײטעגנַײא עביל יד עדייב נבָאה רימ ליפ

 !נגעװ סנעמעוו נופ טסייוו טָאג

 ,נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש

 ;יײנש א ,יײנש א נעװעג ןיא נסיורד פא
 - ,טענַײטעגנַײא עביל יד עדייב נבָאה רימ ליפ
 !ייוװ ,יוא ,ייו רימ טוט נצראה נַײמ ניא

 ,נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש

 ;עמָאלב עסיורג א נעװעג ןיא נסיורד פא

 - ,טענַײטעגנַײא עביל יד עדייב נבָאה רימ ליפ

 !עטָאראכ רָאג כיא בָאה דײר עלא פא ,יוא

 ,נעגנאגעג רימ נענַײז נריצאּפש ,נריצאּפש
 ;ערױכשערָאמ א נעװעג זיא נסיורד פא

 !נעזרעד כימ טעװ עמ ,מיײה גַײמ נופ ניש נעמ טייג טָא --
 !עריומ וטסָאה נעמעװ ראפ ,וינעשוד --

 ,נרָאבעג נַײמ נופ גָאט מעד טלעש כיא --

 !נרָאװעג נרָאלראפ כיא טלָאװ רעסעב

 ,נרַאװעג נרָאלראפ כיא טלָאװ רעסעב

 !טנעקרעד כיד בָאה כיא רעדייא

 ,נטָארעג נַײז ריד טעװ סָאד ןא ,ניימ טינ ,ניימ טינ

 !דרע רעד ניא עגנוי א נגייל ןוצ כימ

 ,נטָאס רעד גַײז ריד טימ כיז טעװ מעקיונ

 !טרעװ נייק נשטנעמ אב נבָאה טינ טסעװ וד

 ענער א סָאװ נוא עלַײװ א סָאװ

 ;נײג רעטייוצ א טימ כיד כיא עז
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 - ,רעסעמ א טימ כיז כיא לע נכעטש

 !נעז טינ סערָאצ יד נלָאז נגיוא ענַײמ

 ,רעסעמ א טימ ,וינעשוד ,כיז כעטש טינ --
 !רעסעמ א טימ ,וינעשוד ,כיז כעטש טינ
 ,נרעװ נסָאכ א לזאמ טימ לעװ כיא
 !נרעשאב נעמעװ כיוא טָאג טעװ ריד נוא

 -- ,נעגניז ,נשטנעמ ,כַײא כיא לעװ דיל עַײנ א

 ;נצרעמש טימ טנוזעג טסָאקעג רימ טָאה עביל יד

 ,עביל עשלאפ א נעמוקעגרָאפ זיא סע נעמעוו

 ! נראה נרעטיב נַײמ וצ נעמוק לָאז רענעי

26 

 ,טנאה ניא עלעקעטש נטימ נייג וצ רימ וצ טמוק רע
 ;טנאה ניא עלעקעטש נטימ

 ,רערעדנא נא וצ קעװא טייג רע
 .דנאש א רימ ראפ זיא'ס

 ,נײג וצ רימ וצ טמוק רע
 ;נשטנאה רָאֹּכ א רימ רע טיג
 ,רערעדנא נא וצ קעװא טייג רע
 ,נצנאט ריא טימ רע טייג

 נײג וצ רימ וצ טמוק רע

 ;רעדילג ענַײמ סיוא רימ טשוק נוא

 ורערעדנא נא וצ קעװא טייג רע

 .רעדילשעג א רימ נופ רע טכאמ

 נייג וצ רימ וצ טמיק רע
 ;רעװע נפא דָאס א רימ טגָאז נוא
 ,רערעדנא נא וצ קעװא טייג רע
 .רעווייק א רימ ראפ רע .טבָארג

 ,לרעלװא ניק טינ כיוא זיא נליּפש עביל א

 ,לרעלוװוא ניק טינ כיוא זיא

 -- טרערעג סָאד ויא נעוװ

 ,לרד טימ טינ ,רענייא טימ

 ֹי
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 ,נעֹװ נסיו נעמ פראד נליּפש עביל א

 ,נעוו נסיוו נעמ פראד

 -- טדערעג סָאד זיא נעוו

 .נעצ טימ טינ ,רענא טימ
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 ,נליּפש וצ טוג זיא עביל א
 ,טרעראנ נייק טינ זיא סָאד
 - נרָאװעג טדערעג סָאד זיא נעװ
 ,לרד טימ טינ ,רענייא טימ

 ,רימ וצ נייג וצ טמוק
 ,רעדילג ענַײמ סיוא רימ טשוק
 רערעדנא רעד וצ קעװא טײג רע
 ,רעדיל רימ נופ טבַײרש נוא

 רימ וצ נייג וצ טמוק רע

 ,ננעמענ כיד לעוו'כ :טגָאז נוא

 רערעדנא רעד וצ קעוװא טייג

 .נעמענ רימ נופ טבַײרש נוא

 ,רימ וצ נייג וצ טמוק
 ,ביל כיד בָאה'כ :טגָאז
 רערעדנא רעד וצ קעװא טייג
 .בורג א רימ פא טבָארג נוא

 ,ָאנדאסָאד ,ָאנשטוקס
 .ודיא עינ עצילוא ָאֹּכ אי
 ,טעיאנז עינ ,צעילדָאּפ ,נָא
 ,ילבויל ָאװעי אי ָאטשט

 נרעטש יד נוא למיה רעז
 ,נרערט ענַײמ נָא נעמענ
 נײװעג נַײמ נוא
 ,ניילא טָאג וצ טייג

6 6 



 א אב ערשט ירעב א

 נריצאּפש מיא טימ נעגנאגעג ניב כיא
 ,נרָאק מורא נוא צייוו מורא טינ
 קיטש נרעַײט א טאהעג בָאה כיא
 .נרָאלראפ מיא בָאה כיא נוא

28 

 ,לדימ א טביל רעכָאב א
 ,ליוװ רעייז יז טביל רע
 ,"לבַײט, ,'לצעק, יז טפור רע
 .מיא ראפ נַײז ניוש לָאז יז

 :ננָאז רע טוט לדײמ גנטייװצ מעד וצ
 ."רעהא מוק ,עלעדיימ,
 נביילג וטסלָאז רעכָאב א
 ,רעהא זיב נענאדנופ

29 

 ,דיל א נעגניז כַײא לעװ כיא

 .פָאלש נופ טכאדאב כיז בָאה כיא סָאװ

 נלייצרעד קיטכיר צנאג כַײא לעװ כיא

 .פָאס מעד עביל רעשלאפ א נופ

 ,נשטנעמ א ניא טבילראפ כיז בָאה כיא

 ,נעניפעג וצ טַײװ צנאג מיא זיא סָאװ

 ,רימ נופ נייגקעװא טגעלפ רע יװ נוא

 .נעניז ניא עטייוצ א נטלאה רע טגעלפ יוזא

 ,נצראה נצנאג נטימ ריא ניגראפ כיא

 ;נענעקרעד גנוי נשלאפ מעד לָאז יז

 ,נעניז א מיא נופ נגירק טעװ יז יװ

 .נענערב נָאט עביל יד ריא טעװ יוזא

 ,נטנעזערּפ נפיוק ֹוצ טגָאזעגוצ רימ טָאה רע
 ,טריװ א נָא יו קעװא סעלא זיא'ס רעבָא

 רעגירטאב א ,רעורעמ א נעמוקעג זיא סע
 , .טריפעגּפָארא געװ נופ כימ טָאה נוא

 לא 519--12
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 עשיר יש

 בב = טעיפ א די יי
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 יע ביר טי ראג

 טנאה נַײמ נעמונעג טָאה רע

 ,ברָאװשעגוצ קילײה צנאג רימ טָאה נוא

 ,נַײז טינ שרעדנא נעק סע ,טגָאועג טָאה רע
 ינרָאי עקיבײא פא נבַײלבראפ נזומ רימ זא

30 

 ,טנַײש ענָאװעל יד
 --,טלעװ עצנאג יד יװ
 ,דנאש ניק טינ זיא מערָא
 ;טלעװ נַײמ טליּפשראפ בָאה'כ
 ,כאז אזא נָאטעג בָאה'כ
 .טכארטאב טינ רָאג כיז בָאה'כ
 ,גָאט זיא'ס זא ,טניימעג בָאה'כ
 .טכאנ רָאג זיא פָאס םוצ

 - ,פוא נעייג נרעטש יד יװ ,עז --
 ,רעטומ ניק טינ טגלָאפ עמ זא

 ,פָאס אזא סיוא טייג

 ,ָאי ,עמאמ ,ָאי --
 ,טכערעג טסיב וד

 רעטומ עכלעוו
 ?סטכעלש דניק ריא טגנאלראפ

 ,וינעשוד לרעטכעט --

 ,ניורק לרעטכעט

 ,וינעשוד ,רימ עשז גָאז

 ? יו ריד טוט סָאװ

 ,רעטקָאד א וצ יג

 ,ייװצ וצ רעדָא

 ,נגָאז ריד רע לָאז

 ?ייוװ ריִד טוט סָאװ

 נפלעה נעק רעטקַאד א --

 ,קנערק יילרעלא וצ

 ,רימ טינ רעבָא
 .קנעב כיא נעמעװ כָאנ
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 א א א ר טא
 4 א יי טיפע יי יא

 רעטקָאד רעד רימ גוט סָאװ
 ?סעופער ענַײז טימ
 ,רעטיב יוזא נַײז מיא לָאז'ס
 .סיז טינ ןיא רימ יװ
 ,רעטיב יוזא נַײז מיא לָאז'ס
 .סיז טינ זיא רימ יװ
 ,עשוד ,וטסָאה רימ נופ
 .סירג נטצעל מעד

 טקנעשעג רימ טָאה רע
 ,דלָאג נופ עקליּפש א
 נַײז נלָאז רימ יידעק
 .קלָאפרָאּפ א עדייב
 ,עקליּבש נַײז טינ פראדאב כיא
 ,רלָאג נַײז טינ פראדאב כיא
 גַײז טינ נענעק רימ
 .קלָאּפרַאּפ נייק עדייב

 טקישעג רימ טָאה רע
 ,לרעּפ נוא טלעג
 מענָאּפ רענייש נַײז יידעק
 .נלעפעג נַײז רימ לָאז
 ,לרעּפ נַײז טינ פראד כיא
 ,טלעג נַײז טינ פראד כיא
 עלעדימ א כיז טכוז רע
 .טלעוו רעקיטנַײה נופ

 נרָאפעגסיוא ניב'כ --

 ,טלעוו עצנאג יד

 כעלעדיימ ענייש נעזעג בָאה'כ

 .טלעג כאס א טימ

 כעלעדימ ענייש נעזעג בָאה'כ

 ,ריש א נָא רָאג

 ,נעמוקעג כיא ניב טציא

 .ריד וצ ,וינעשוד

 בוטש לא רימ ;ו3- --

 ,נעמוקעגנַיײרא וטסיב
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 דיר עסיז ענַײד טימ
 ,געמונעג כימ וטסָאה
 ,וינעשוד ,כימ וטסָאה נעמונעג
 ,דייר עסיז ענַײד טימ
 ,וינעשוד ,כיא רעװ טציא
 ,טדײשעגּפָא ריד נופ

21 

 ,טלעװ עקיטכיל א ,טלעװ ענייש א
 ,רימ ראפ טינ כיז זיא טלעװ יד רָאנ
 רָאי קיצנאװצ נופ דניק גנוי אזא
 ,ריט א דוע'רד ניא נכוז כיז פראד

 ,נסיוו טינ קעטייוו רעייז כָאנ נעוט נרעטלע ענַײמ נוא

 ,דניװ נוא ייז ןזיא ייוו נוא כָא זא

 גריפ וצ דרעפ א פא כימ נעגנערב נעמ טעװ דלאב טָא

 .דניק ביִל רעייז ,ייז וצ

 ,נגָאז נָאטעג כיא בָאה נרעטלע ענַײמ
 ;סעװָאטאק ייז טימ גַײרט כיא זא ,טניימעג ייז נבָאה
 ,דלאב טעשערענּפָא כיא בָאה יוזא
 .סעװָאמאכלאמ נַײמ נַײז לָאז עצינערק יד זא

 ,נשטנעמ עביל ,נשטנעמ ריא ,יוא
 ,נעװעג זיא דלוש נַײמ סָאװ ,נסיװ נלעוו טעװ ריא
 ,עגושעמ נעװעג ניב כיא זא ,נגָאז נגעמ טעװ ריא
 .ניילא טוט מעד נעמונעג רימ בָאה כיא סָאװ

 ,ענַײמ רעטומ ,רענַײמ רעטָאפ ,יוא
 ,דניק רעַײא דניצא טליּפשראפ ריא
 ,נדנּוװ יד נלייהסיוא טינ רימ טעװ ריא זא
 .דניושעג נוא כיג נבעל מעד נעמענ רימ כיא לעװ

 ּפָאק ניא נעגנאגעג טינ ײז נענַײז דייר ענַײמ
 ,סעװָאטאק ייז טימ בַײרט כיא זא ,טניימעג נבָאה יז
 ,דלאב טעשערענּפָא כיא בָאה יוזא
 .סעװָאמאכלאמ נַײמ נַײז לָאז עצינערק יד זא
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 ,רעטומ-נוא-רעטָאפ ענַײמ ,טנוזעג רימ טַײז
 ,לָאמ עטצעל סָאד כַײא טימ דייר כיא
 ,רעטיב זיא רימ נוא ,יײװ זיא כַײא
 ,רימ וצ רָאּפ ניק טינ כָאנ טַײז ריא

 ,נסעגראפ קילגמוא רעַײא לָאמא כָאנ טנעק ריא
 ,דניװ נוא רימ זיא ײװ נוא כא רעבָא
 ,נבעל נַײמ נעמענ רימ פראד ניילא כיא זא
 ,דניק גנוי נימ אזא רָאי קיצנאווצ נופ

 ,טעב נַײמ עטימ יד נַײז טעװ דלאב טָא

 ,רעדײלק ענַײמ נַײז גלעוו מיכירכאט יד נוא

 ,טעניבאק נַײמ נַײז טעװ רעווייק רעד נוא

 .רעװייא נדעי נסע נלעװו מערעװ יד נוא

 ,נסע ייז נלעוו רעווייא נדעי

 ודניוװ נוא רלמ ןיא ייװ נוא כא זא

 ,גבעל סָאד נעמענ רימ פראד ניילא כיא זא

 .דניק גנוי אזא רָאי קיצנאווצ נופ

 ,נעגנאגעג נּפָאלש כיא ניב טכאנראפ קיטנָאמ
 .נאלּפ גרעטצניפ נַײמ נליפסיוא כיא לָאז גָאטראפ זא
 ,נשטנעמ עביל ענַײמ ,רָאּפ כַײא טלעטש ,יוא
 .נאגעג ניב כיא עגאל רעסָאװ טימ

 ,נבעווש נָאטעג נגיוא ענַײמ ראפ טָאה טיוט רעד זא

 ;דניו נוא רימ זיא ייװ נוא כֶא זא

 ,נבעל סָאד נעמענ רימ פראד ניילא כיא זא

 .דניק גנוי אזא רָאי קיצנאווצ נופ
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 ,נרעהסיוא דיל יד ריא טליוו רעשפע
 :טריסאפ כיז טָאה'ס צענעמאק טָאטש ניא סָאװ
 ,עלעדיימ נייש א טבילעג טָאה עלעגנַי א
 .טריפעגּפָארא געװ מענופ יז טָאה רע נוא

 ,נעינָאס וצ נעגנאגעגניײרא בוטש ניא זיא עשימ יװ
 -- מאטסאנימ -- :טגָאזעג םיא עינָאס טָאה
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  ,נעמענ טינ ,עקנעשימ ,כימ וטסעװ רעמָאט רָאנ
 ,מאס עלעזעלג א כיא מענ יוזא

 ,נעמענ טינ כיד נעק כיא ,עקשטעינָאס ,יוא --
 .מאס עלעועלג א נעמענַײא טסגעמ וד
 ,נעמענ טינ כיד נעק כיא ,עקשטעינָאס ,יוא
 .נאמערָא רעסיורג א זיא רעטָאפ נַײד לַײװ

 ,רעגייזא פלעווצ גָאטאב קיטסניד

 ,טגנערבעגנַײרא לָאטיּפש ניא נעינָאס טָאה'מ יװ
 ,נענאטשעג רעטצנעפ יד אב נענַײז נשטנעמ ליפ

 .טנעקרעד טינ מענָאּפ ניא נעינָאס ניוש טָאה'מ

 ,נעינָאס וצ נעגנאגעגנַיײרא זיא עשימ יװ
 :טנאה יד נטלאהעג רע'ט נצראה נפא
 ,נביילג טלָאװעג טינ לָאמנייק כיז טלָאװ'כ --
 .טמאסעג נגיל ָאד טסלָאז וד זא

 ,שטעליוק נסַײװ טימ טעװעדָאהעג כיד טָאה עמאמ נַײד --
 ,טיורב צראווש נסעגעג כיא בָאה ניילא נוא
 ,סעדיײא נגָאז נײג טעװ צענעמאק צנאג
 .טיױט נַײמ ניא קעלײכ א טאהעג טסָאה ֹוד זא

 ,נעינָאס נופ נעגנאגעגסיורא זיא עשימ יװ

 ,ןטרעלקעג ניילא כיז וצ נוא נאגעג רע זיא

 ,נפראוונַײרא רעסאוו ניא כיז רע לָאז יצ

 ,טלעוװ ענייש א נוָאל עקלאשז םיא זיא'ס

 ,נפרָאװעגנַײרא רעסאוו ניא כיז טָאה עשימ יװ

 .שיפ א יװ נעמיװש נבהעגנָא רע טָאה

 עקשטעינָאס עטבילעג נַײמ טציא כיא מענ ּוװ --

 .שוק א נבעג ריא לָאמ נטצעל מוצ נוא

33 

 --טכאנ רעליטש א ניא

 ,מורא טינ נעמ טעז נשטנעמ נייק

 לדײמ עגנוי א טייג טרָאד
 ,מורא נוא מורא רעכָאב א נוא
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 ,נעזרעד יז טָאה רע יװ
 :נײטש נבילבעג רע זיא יוזא
 נעמוקעג טַײצ יד זיא טצעי --
 !נײנ יצ ָאי :נגָאז רימ טסלָאז

 ,כיד כיא ביל נביל --
 ;טינ כימ גזָאל נרעטלע ענַײמ

 ,נרעטש רימ נעוט נרעטלע ענַײמ

 !נרעװ טינ עלאק א ריד ראפ נעק כיא

 ,טרעהרעד סָאד רָאנ טָאה רע יװ
 .ךרע רעד וצ מענָאּפ נטימ נלאפעג רע זיא
 :נסָאלשעג כיז טָאה עביל נַײז
 .נסָאשעג יז רע טָאה רעװלָאװער א נופ

 ,נעזרעד סָאד טָאה רע יװ
 ,נײטש א יװ ,נלאפעג זיא עביל נַײז זא
 רעװלָאװער מעד טרעקעגמוא רע טָאה
 ,ניילא כיז נסָאשעג טָאה נוא

 ,עביל נשטנעמ ,נשטנעמ --

 :עַײר א רימ נופ ּפָארא טמענ

 ,ניײג עּפוכ סרעטכַאט רעד וצ טפָאהעג בָאה כיא

 !עַײװעל רעד וצ נייג כיא פראד ּפָאס מוצ

 ,עלרט נשטנעמ ,נשטנעמ
 :עַײר א זדנוא נופ ּפָארא טמענ
 ,קידלוש טינ טָאג זיא נענירעד
 ! עַײרט רעטומ-נוא-רעטָאפ רָאנ

 ,נרעטלע עביל ענַײמ ,טנוזעג עשז טַײז --
 ;טסאהראפ מיא נופ כימ טָאה ריא
 ,נזעװעג כַײא ראפ טלָאװ רעסעב
 !טסאנקראפ מיא ראפ כימ טלָאװ ריא זא

 ,נרעטלע עביל ענַײמ ,טנוזעג טַײז

 ;טלעװ רעד נופ טגָאיראפ כימ טָאה ריא

 ,נסָאלשעג נטייק ניא נייג רע פראד טצעי

 !דרע רעד ניא נגיל פראד כיא נוא
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 ,גָאט נבלאה רעגייזא פלעווצ
 ,נײג גסע נעוט כעלעדיימ עלא נעװ
 ,נטראוו טרָאד טוט נעמלאפ עקַײש
 ,גייגכרוד לָאז עקשטערעוו זא

+= 
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 ,נעזרעד רָאנ יז טָאה רע יװ
 :ניטש נבילבעג ריא נבעל רע זיא 4

 ,נעמוקעג טַײצ יד זיא ,עקשטערעװ ,רעטציא -- |
 וניינ יצ ָאי :נגָאז רימ טסלָאז וד

 ,טינ כיד ביל כיא נוא ָאי כיד ביל כיא --
 ,רימ נרעטש יײז -- נרעטלע ענַײמ
 ,נרעטש רימ נעוט ייז -- נרעטלע ענַײמ
 .נרעװ טינ עלאק ניק ריד ראפ לָאז כיא

 ,טרעהרעד טרָאװ סָאד רָאנ טָאה רע יװ
 ,נסָארדראפ קראטש מיא סָאד טָאה יוזא
 רעװלָאװער מעד רע טָאה טּפאכעגסיורא
 ' ,נסָאשעג נעקשטערעוו טָאה נוא

 , .נסָאשעג רָאנ יז טָאה רע יװ
 ,נסירעצ דלאב כיז רע טָאה כעיומ מעד
 --ןפָאלעג ַײדָאב עיצילָאּפ כָאנ
 ,טריטסערא נעמלאפ עקַײש נוא

 ,קראמ נופ נעמוקעג זיא רעטומ יד יװ
 -- ,גסיגּפָא טעײּפסוא טינ שיילפ סָאד
 עלעדיימ קניניילק א ןיא נפָאלעגנַײרא
 .נסָאשעג זיא עקשטערעװ ןא ,טגָאז נוא

 ,טרעהרעד סָאד טָאה רעטומ יד יװ
 ,נפיול וצ ּוװ טסּוװעג טינ טָאה יז
 נסָאנאב נערעװ יז טָאה נרערט עסייה טימ
 ,נפיוקסיוא טנָאקעג טינ יז טָאה נוא
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 ,סעטרעװאכ עלא ,פיונוצ כיז טמענ

 ,עײר יד נעקשטערעװ נופ טמענ
 ,עּפוכ ריא וצ נג טנכערעג טָאה ריא

 .עײװעל ריא וצ רלא טייג רעטציא

 ,סרעטומ עלא פיונוצ כיז טמענ
 ,עַײר יד נעקשטערעװ נופ טמענ |

 נליּפש עביל א טַײצ ליפ יוזא
 .נלעיוּפ טינ נרעטלע נייק אב נוא

25 

 ,רעטומ ענעדליג נַײמ ,צראה נַײמ רימ טסכערבעצ וד --
 ;נבראש א יװ צראה נַײמ רימ טסכערבעצ וד

 ,בַײװ א ראפ נעלעגייפ נבעג טשינ רימ וטסעוו
 ,נבראטש כיא לע טייהרעגנוי

 ,נבראטש וטסלָאז טייהרעגנוי --
 ; ןבָארגאב כיד נעמ טעװ טייהרעגנוי
 ,נבעג טשינ ריד כיא לעװ בַײװ א ראפ נעלעגייפ
 .נבָאה טשינ וטסעװ נעלעגייפ

 ,נבעל-עניורק ,נבעל-עמאמ --
 ,בוטש נַײד ניא נבָאה ועסעװ סעמ א
 ,עלעגייפ ענעדליג יד נבעג טשינ טסעװ וד זא
 .ביל יז בָאה כיא סָאװ ,יד

 ,נבעל-עניֹורק ,נבעל-עבייל ,יוא --
 .בוטש נַײמ ניא נבָאה כיא לָאז סעמ א
 ,נבעג טשינ ריד כיא לעװ בַײװ א ראפ נעלעגייפ
 .ביל יז טסָאה וד סָאװ ,יד

 ,נבעל-עניורק ,נבעל-עבייל
 ;ניװ ניק נרָאפ עדייב רימָאל
 ,נבַײלקסיוא ריד טסעװ וד סָאװ ,עלעדיימ עטסנעש סָאד
 .נָאט ריד טימ כיא לעװ כעדיש א
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 ,נבעל-עניורק ,יוא ,נבעל-עמאמ ,יוא --
 ,ניװ ניא נעװעג ניוש ניב כיא
 ,נעמענ טשינ כיא לעװ עלעדיימ עטסנעש סָאד
 .נָאט כעדיש ניק טשינ לעװ כיא

 ,טרעהרעד סָאד טָאה עלעבייל יוויוזא
 :נפָאלעג נעלעגייפ וצ רע זיא
 ,נבעל-עניורק ,נבעל-עלעגייפ ,יוא --
 !נּפָארטעג זדנוא טָאה קילגמוא נא

 ,עלעגייפ ענעדליג נַײמ ,עידא ,עידא
 !לָאמ עטצעל סָאד ניוש זיא'ס
 ,נרערט טימ נסיג וצ נביוהעגנָא יז טָאה
 .לָאצ א נָא רָאג

 :נעמוקעגנַײרא בוטש ניא זיא עלעבייל יוויוזא

 !נסע סעּפע רימ ביג ,נבעל-עמאמ ,כא --

 ,ניצידעמ א נבירשראפ רימ טָאה ניו נופ רעטקָאד רעד

 ..נסעגראפ נעלעגייפ נָא ניוש לָאז כיא

 ,נבעל-עניורק ,נבעל-עבייל ,ָא --
 ;נסע נבעג וצ עריומ ריד בָאה'כ
 ,מאט א זיא עלעגייפ ,מעלױג א זיא עלעגייפ
 !מאס נייק גָאטנַײרא טשינ טסלָאז וד

 ,נעמונעג ליומ מוצ לפעל מעד טָאה עלעבייל יוויוז א

 ;נגיוא יד טימ טצָאלגראפ רע טָאה

 ננרָאװעג עריווועג סָאד זיא עלעגייפ יוויוזא

 ,נפָאלעג נעלעבייל וצ יז זיא

 .נפָארטעג ריט רעד וצ סיפ יד טימ מיא יז טָאה

 ,נשטנעמ עלא ריא ,נשטנעמ ריא ,נשטנעמ ,כא --
 !טכאמעג טָאה רעטומ א סָאװ ,רָאנ טעז
 ,נעמוקעגסיורא ןזדנוא נופ טלָאװ סעשאפענ ליפ
 .טכארבעג טלעװ רעד נופ יז יז טָאה

 ,נשטנעמ עלא ריא ,נשטנעמ ריא ,נשטנעמ ,כא

 !טיױט טגיל ָאד רעװ ,רָאנ טעז

26 
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 1 ,נרעװש וצ כיא וט נשטנעמ טלעװ רעבלאה א
 | .דיומ א נבַײלב לעװ כיא זא

 ,נבעל-עניורק ,נבעל-עלעגייפ --
 !נסע וצ סעּפע נבעג ריד כיא לעװ ,נַײרא מוק
 ,נבָאה כיא לעװ רעדניק נוא ,נַײז כיא לעװ עמאמ א --
 .נסעגראפ טשינ כיא לעװ נעלעבייל נַײמ נָא נוא

 ,ירפרעדניא נַײז לָאז סע ,נרעג ניוש טלָאװ כיא
 ;רעטצנעפ יד אב נלעטש רימ לָאז'כ
 - ילבראפ נעייג כעלעגנִיי עלא
 !רעטסנעש רעד נעװעג זיא עבייל נַײמ

 ,טכאנראפ נַײז לָאז סע ,נרעג ניוש טלָאװ כיא
 ;ריט רעד אב נלעטש רימ לָאז כיא
 ,טעברא רעד נופ נעיײג כעלעגנַי עלא
 !ריִמ אב ָאטשינ זיא עלעבייל נַײמ

 ,עדָאמ עַײנ א נעמוקעגסיורא זיא סע
 ;דײלק א טכאמעג בָאה כיא
 ,שטנעמ רענעי נרעװ לָאז נטלָאש ראפ
 !טדיײשעצ עדייב זדנוא טָאה סָאװ

 ,טריפעג עביל א רימ נבָאה רָאי ריפ ,ַײרד
 ;מעלָאשעב טבעלעג כיז נבָאה רימ
 ,נעװעג כָאנ רימ טלָאװ טסיירט עצנאג יד
 !מעלָאכ ניא נעז מיא לָאז כיא

26 

 נטיירב מעד כַײט מעד אב

 ,נײלא רָאג עלעדיימ א כיז טציז
 ,נכַײר ניא יז טייג נָאטעגנָא
 .טנייו נוא כַײט מאב טציז יז נוא

 | ,טנעה יד פא דניק א טלאה יז
 ,נרָאװעג נריובעג גנאל טינ טשרע זיא סָאװ
 ,נגיוז כלימ יד סע טיג יז נוא

 .נגיוא עריא נופ נעניר נרערט נוא
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 ,רעדרעמ רעד רעטָאּפ נַײד
 ,טכארבעג טלעװ רעד פא טסיזמוא כיד טָאה רע
 ,רעטָאט רעד ,רענַײגיצ רעד
 ;טכאמעג כעלקילגמוא כימ טָאה רע
 ,רעטָאפ גַײד ,רענַײגיצ רעד
 .טכאל נוא רע טציז נטרָאד

 טרָאװנרע נַײז פא טבײלגעג מיא בָאה כיא
 ,סעּוװש עקיליײה ענַײז פא נוא
 ,טרָאד ,נטרָאג ניא נרעטלע ענַײמ אב
 ..סעָאט ניא נעװעג כיא ניב

 ,נגָאט וצ נָא ניוש טבייה'ס ,טָאג ,יוא
 ,נעזרעד כָאנ כימ נענעק נשטנעמ נוא
 ,נגָאז נרעטלע ענַײמ סיוועג גלעוו יז
 .נעשעג טכאנ יד זיא רימ טימ סָאװ

 !רעהא רָאנ טמוק ,שיפ ,שיפ
 ,נגָאז וצ סעּפע כַײא בָאה כיא
 ,נגָארט וצ סעּפע טכארבעג כַײא בָאה כיא
 .נבָאה עָאנאה מעד נופ טעװ ריא

 !דניק סעטבילעג נַײמ ,עידא ,עידא
 ,טנורג מוצ זיב נעקניז וטסעװ דניצא
 - נסעפוא כיד נלעו רעסאוו ניא שיפ יד
 !נסעגראפ טשינ כיד לעװ ,רעטומ נַײד ,כיא רָאנ

21 

 !ראה רעטסביל ,נגרָאמ-טוג א ,נגרָאמ-טוג ֹא

 !טכענק רעטסטבילעג נַײמ גרָאי-טוג א ,רָאײ-טוג א

 ?בַײװ א ראפ רעטסעװש נַײד נבעג טינ רימ וטסקנעד יצ

 ?בַײװ א ראפ רעטסעװש נַײד נבעג טינ רימ וטסקנעד

 ,בַײװ א ראפ רעטסעװש נַײמ נבעג ריד כיא לָאז יװ

 ?בַײל ניא רעלעדייא ריד נופ זיא יז

: 188 



5 
5 

 4 צ

 ,בַײל ניא רעלעדייא רימ נופ יז זיא יװ --

 .טאהעג רימ נופ דניק א גנאל טינ טָאה יז זא

 ,טרעהרעד סָאד טָאה רעדורב רעד יװ

 .דרעפ נענאּפש נסייהעג רע טָאה יוזא

 ,טיור טימ קיניײוװנסיוא נופ ,סַײװ טימ קינייװניא נופ --.

 .טיוט רעד יװ רעגרע סָאד זיא רימ אב

 !רעטסעװש עטסביל נַײמ ,נגרָאמ-טוג א ,נגרָאמ-טוג א --
 !רעדורב רעטסביל נַײמ ,רָאי-טוג א ,רָאי-טוג א --

 ..דניק נגײא נַײד ראפ ריד ָאטלזאמ ,ריד ווָאטלזאמ --
 .דניק נגייא נַײד ראפ ריד ווָאטלזאמ ,ריד ווָאטלזאמ

 ,טגָאזעג סע רעװ רימ סָאד טלָאװ
 .טגָאלּפעג נעייווצפא מענעי כיא טלָאװ

 ,טדערעג סע רעװ רימ סָאד טלָאװ
 .טעלּפעג ּפָאק מעד נעייווצפא מיא כיא טלָאװ

38 

 רעכָאב א נעװעג זיא'ס
 ,רָאי נצכא נופ

 עלעדימ א טביל רע :
 ;רָאי נצכעז נופ
 ,ָאא יז טביל רע
 - ,ג"ג ײ טביי יע
 ,עטייוצ ניק טביל רע
 .נײמ טשינ יז רָאנ

 קעװװא זיא לדיימ סָאד

 -- ,דנאל דמערפ א ניא

 ויוב א נעמוקעג זיא סע

 ,טנאק סלריימ נופ

 טזָאלראפ רעכַאב רעד

 ,קילג סעלא
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 ,נעז נרָאפעג זיא
 ,טוט עלעדיימ סָאד סָאװ

 ,עלעריימ ,נגרָאמ-טוג =-
 ?יוזַא ריא טוט סָאװ
 יוזא ריא טגיל סָאװ
 ?טעב-נקנארק מעד פא
 קנאד א ,קנאד א --
 ,טיזיו רעַײא ראפ
 טַײװ טינ ניוש זיא'ס
 ,בורג וצ זיב טעב נופ

 ;סַײװ -- נקאב יד ,יולב נענַײז נּפיל יד

 ,טלאק ניוש זיא יז

 .זַײא קיטש א יװ יוזא

 רעסעמ סָאד טמענ רע

 דייש מעד נופ

 נַײרא טקעטש נוא

 .בַײל מענַײז ניא

 עווייצאמ רעד פא

 ,גבירשעג טייטש

 עטבילעג ייווצ זא

 ,נגיל נעמאזוצ

39 

 ,רָאי נצכא נופ עלעדיימ א טבילעג בָאה כיא

 ,רָאי ריפ-ַײרד יז כיא בָאה טבילעג

 ,ביל כימ טָאה יז יצ ,נסיוו טלָאװעג בָאה כיא

 ,בוטש ריא נופ נרָאפעגקעװא כיא ניב

 ,נרָאפעגּפָא זיא עבאנק רעגנוי רעד יװ
 .נרָאװעג קנארק עטבילעג יד זיא יוזא
 טכאנ רעבלאה כָאנ רעגייזא פלעווצ
 .טכארבעג עלעוװוירב א עבאנק מוצ נעמ טָאה

 ,טנאה ניא עלעווירב מעד נעמונעג טָאח רע יװ

 .קנארק זיא עטבילעג יד זא ,נענאטש ראפ רע טָאה יוזא
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 ,נרָאלראפ סנגייא מעד ,נטפעשעג יד טעיסָארבעג :
 .גרָאפעגקעװא רע זיא רעטבילעג גַײז וצ קא

 ,ניושראּפ עטבילעג נַײמ ,נעיָאמ-טוג ,נעיָאמ-טוג

 ?ניילא טעב ניא נגיל וטסוט סָאװ
 ,עבאנק רעגנוי נַײמ ,רָאי-טוג ,רָאי-טוג

 .עבארגעב נַײמ זיא לטעב יד

 ,טכארבעג טכיל רעלענש ,רעלענש
 .טכאנ יד סיוא טייג עטבילעג נַײמ
 ,מערָא נרעטנוא נעמונעג ריא טָאה רע יװ
 .םעראו טינ נוא טלאק נרָאװעג יז ויא יוזא

 ,נסילש רעמלא מעד נעמונעג טָאה רע יװ
 .נסיג נרערט נעמונעג כיז נבָאה יוזא

 ,דײלק-רעיורט עצראווש יד נעמונעגסיורא טָאה רע יװ
 .טגָאלקאב נַײפ צנאג ריא רע טָאה יוזא

 ,נעמולב נצָארּפש נלעוו רעווייק נַײד פא
 .נעמוק נכיגניא כיא לעװ ,עטבילעג נַײמ ,ריד וצ
 - ,נגרָאמירפ נייא נייק טרעיודעג טינ טָאה סע
 .נברָאטשעג כיוא זיא עבאנק רעגנוי רעד יװ

 ,גָאלק א ,רעמָאי א נרָאװעג זיא לטעטש ניא
 ..גָאטכא נייא ניא עטבילעג ייווצ
 ,נבירשעגנָא טייטש עווייצאמ נפא
 .נגיל רעװייק נייא ניא עטבילעג ייווצ זא



 יי א: 1 שי יי יא 1 "ייד

 2 איר א 1227 5
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 ,דניק ביל נַײמ ,סיוא כימ רעה --
 :נגָאז סעּפע ריד לעװ כיא
 ,גנוי-רעדַײנש א נבעג ריד לעװ כיא
 .נבָאה ענעסאכ מיא טימ טסלָאז

 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ --
 ,רעטיב רעייז זיא גנוי-רעדַײנש א
 לדָאנ רעד טימ טיינ גנוי-רעדַײנש א
 ..לדָאג דעװָאקעב בַײװ סָאד טגָאלש נוא

 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ
 !רעטיב רעייז זיא גנוי-רעדַײנש א

 ,דניק ביִּל נַײמ ,סיוא כימ רעה --
 :נגָאז סעּפע ריד לעװ כיא
 ,גנוי-רעטסוש א נבעג ריד לעװ כיא
 ,נבָאה ענעסאכ מיא טימ טסלָאז

 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ --
 ,רעטיב רעייז זיא גנוי-רעטסוש א
 .נייצ יד טימ עוװטארד יד טיצ רע
 ..נײכ עלָאמ כעלריימ פא טקוק נוא
 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ
 !רעטיב רעייז זיא גנוי-רעטסוש א
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 ,דניק ביל נַײמ ,סיוא כימ רעה --
 :נגָאז סעּפע ריד לעװ כיא
 ,גנוי-רע;לָאטס א נבעג ריד לעװ כיא
 .נבָאה ענעסאכ .מיא טימ טסלָאז

 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ --
 ,רעטיב רעייז זיא גנוי-רעילָאטס א
 טעב א טכאמ גנוי-רעילָאטס א
 ..טעג א טכארט נוא עפוכ רעד וצ טייג נוא
 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ
 !רעטיב רעייז זיא גנוי-רעילָאטס א

 ,דניק ביל נַײמ ,סיוא כימ רעה --
 :נגָאז סעּפע ריד לעװ כיא
 ,גנוי-רעקעב א נבעג ריד לעװ כיא
 .נבָאה ענעסאכ מיא טימ טסלָאז

 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ --
 ,רעטיב רעייז זיא גנוי-רעקעב א
 טיורב א טקאב גנוי-רעקעב א
 ..טיוט נכיג א בַײװ מעד טגנערב נוא
 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ
 !רעטיב רעייז זיא גנוי-רעקעב א

 ,דניק ביל נַײמ ,סיוא כימ רעה --
 :נגָאז סעּפע ריד לעװ כיא

 ,גנוי-װָאר א נבעג ריד לעװ כיא
 .נבָאה ענעסאכ מיא טימ טסלָאז

 .,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ --
 .רעטיב רעייז זיא גנוי-װָאר א
 קנאב יד טשטעווק גנוי-וװָאר א

 ..יקנארק נוא טלא לבַײװ נַײז טכאמ נוא
 ,רעטומ ,ניינ ,עמאמ ,ניינ
 !רעטיב רעייז זיא גנוי-װָאר א

 ,דניק ביל נַײמ ,סיוא כימ רעה --
 :נגָאז סעפע ריד לעװ כיא
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 4 ,גנויי-רעבַײרש א נבעג ריד לעװ כיא

 סיי .נבָאה ענעסאכ מיא טימ טסלָאז

 ,רעטומ ,ָאי ,עמאמ ,ָאי קא

 .רעטיב טשינ רָאג זיא גנוי-רעביײרש א

 נעּפ רעד טימ טּבַײרש גנוי-רעבַײרש א

 .נעק רע נעװ ,לבַײװ סָאד טשוק נוא-
 ,רעטומ ,ָאי ,עמאמ ,ָאי
 .רעטיב טשינ רָאג זיא גנוי-רעבַײרש א

2 

 ,טרעהעג נבָאה רימ ,נעזעג נבָאה רימ
 ;נעמענ וצ טינ נאמ-רעטסוש א
 ,נאטאלראש א נאמ-רעטסוש א
 !נעמענ מיא לָאז לװַײט רעד

 :טגָאזעג נבָאה רעבַײװ עשרעטסוש

 ;נכאמ סעוװטארד נפראד רימ --

 ,נאמ א רעדַײנש א נעמענ וצ רעסעב

 ינכאז עלא נבָאה רימ נלעוו

 :טגָאזעג נבָאה רעבַײװ עשרעדַײנש

 ;בציז סעּפש נפראד רימ -

 ,נאמ א סאדלָאס א נעמענ וצ רעסעב

 ,נציּפש ענעדלָאג נבָאה רימ נלעוו

 :טגָאזעג נבָאה רעבַײװ עשיטאדלָאס

 ;ננָארט סעצנאר יד נפראד רימ --

 ,נאמ א ראפ נאמרופ א נעמענ וצ רעסעב

 ,נגָאװ נוא-דרעפ נבָאה רימ נלעוו

 :טגָאועג נבָאה רעבַײװ עשינאמרופ
 ;נרימש רעדער יד נפראד רימ --
 ,נאמ א טנעדוטס א נעמענ וצ רעסעב
 .נריצאּפש טפָא רימ נלעוו
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 :טגָאועג נבָאה רעבַײװ עשיטנעדוטס

 :רעדניק עטפָא נבָאה נפראד רימ --

 ,נאמ א ראפ טעכיױש א נעמענ וצ רעסעב

 .רעדניר נוא ּפָאש נבָאה רימ גלעוו

 :טגָאזעג נבָאה רעבַײװ סטעכיוש
 ;נשאוו טולב סָאד נפראד רימ --

 ,נאמ א רעקנעש א נעמענ וצ רעסעב *
 .גשאנ וצ סָאװ נבָאה רימ נלעו

 :טגָאזעג נבָאה רעבַײװ עשרעקנעש
 ;געקנעװש כעלשעלפ יד נפראד רימ --
 ,דױמ עטלא נא נציז וצ רעסעב
 !נעקנעדעג וצ סָאװ נבָאה רימ נלעוו
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 ,לרד כעלעדיימ נציז סע

 עטסנעלק יד ,עטסנעש יד סיורא טפיול
 ,נַײרא לרעכָאב א טפאכ נוא
 ,שיט מאב קעװא מיא טצעז נוא
 ,נַײװ נטסעב מעד מיא טיג נוא
 .שיפ עטסעב יד נוא
 ,קראמ גופ עמאמ יד נעמוקעג
 ?סָאד זיא סָאװ - :יז טגערפ

 !סָאמ א נעמונעגּפָארא ,נעמוקעג רעדַײנש א --
 - !סיא כעלרעלעט יד רימ טראנ ריא --
 פאק מעד טרעכעלעג מיא טָאה יז
 !סיורא ריט נכרוד נוא

4 

 ,לדיימ עמערָא ,כעבענ ,כיא

 ,רימ זיא רעטיב נוא טכעלש

 ,נכאמ כעלקילגמוא זדנוא נעוט יז

 .רעטומ-נוא-רעטָאפ ערעזדנוא

 ,נליּפש ענעסאכ זדנוא נעוט יז

 ,נגערפ טינ זדנוא אב נעוט

 .נבעל נטרעטשראפ א קידנעטש  רימ גבָאה מורעד
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 עלוּפ יד זדנוא זיא סָאװ
 ,נאדאנ נוא רעדיילק ערעזדנוא נוּפ
 ,טינ נליו רימ נעמעוו זא

 .נאמ רעזדנוא זיא רענעי
 ,טדער עמ נוא טדער עמ
 ,טלעטשראפ ודנוא זיא טלעװ יד
 .דרעפ רעטסוּפ א ןיא נאמ נַײמ זא

 עלֹוּפ יד רימ זיא סָאװ
 ,נרעמירּפ ענַײמ נופ
 ,נרעװ מערָא נעמ נָאק כַײר נופ זא
 ,כַײר נרעװ נעמ נָאק מערָא נופ נוא
 ,נשטנעמ א טמענ עמ זא
 .כַײלג גטַײל טימ נעמ ןיא

5 

 ,כעלעדיימ עמערָא רימ ,יוא
 ,נאדאנ כאס רעזדנוא גוט סָאװ
 סיוא זדנוא טצוּפ עמ זא
 !נאמ א ראפ דרעפ א

 ,מיכודיש נעוט נרעטלע ערעזדנוא |

 ,נגערפ טינ רָאג זדנוא נעוט יײז

 !נבעל מעד טכעלש רעיײז רימ נעגנערבראפ מורעד

 ,גדייר רעזדנוא גיוט סָאװ
 ,נרעלק רעודנוא גיוט סָאװ
 ,נרעװ מערָא נעמ נעק כַײר נופ זא
 ;כַײר נרעװ נעמ נעק מערָא נופ נוא
 ,נשטנעמ א נאמ א טגירק עמ זא
 !כַײלג נטַײל ניוש נעמ זיא
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 ,עלא ריא טרעה
 ,עדייב נרעטלע
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 4 עלאק א דניק א טמענ ריא
 .עדייקא רעד וצ ריא טריפ נוא
 ,נדנובראפ זיא נגיוא יד
 .נדנּוװ טימ לופ זיא צראה יד
 ,טַײז רעד אב טייטש עטאט רעד
 ,טדַײנש נוא טרעש רע
 טרעש נוא טדַײנש נוא
 ,טַײצ א נָא רעדניק ענַײז

7 

 טריפעג כימ טָאה עמ סָאװ ,נָא טכאנ רענעי נופ
 קירוצ עּפוכ נַײמ נופ

 - ,דניװ ,רימ ייװ יוא ,נעגנאהראפ כוטקעד נטימ
 טכארבראפ נרָאי פניפ ,כעבענ ,כיא בָאה יוזא
 .טכאנ רערעטצניפ רעטסיװ נַײמ ניא

 ,קירוצ עּפוכ נַײמ נופ טכארבעג כימ טָאה עמ יװ
 .קילג סיורג נַײמ טימ טיירפעג כיז טָאה עמ
 ,עטוג וד רעטומ ,רעַײרטעג רעטָאפ --
 .עטיכש רעד נופ דניק רעַײא טכארבעג ניוש טָאה ריא

 .רעסעמ א נָא רָאג טעלױקעג כימ טָאה ריא

 ,רעסערג נוא רעקראטש נַײז לָאז עטיכש נַײמ יידעק

 .גניר רענעדלָאג נייא טימ נשודק ,יוא ,סאאבאט יד

 .גנירג נוא כיג טדַײנש רעסעמ רעפראש נייא

8 

 לגיא נא טפראוו נכדאש רעד
 ,ראצ א נָא רימ טוט נוא
 ,לגיופ רעַײרפ א ניב כיא
 ?ראהרעביוא מעד כיא פראד סָאװ נוא

 ,נענירעד טייג נכדאש מעד

 ,נקע כעדיש מעד לי רע
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 נענידראפ סעּפע טניימ רע
 .גקעדוצ ּפָאק גַײמ ליװ נוא

 ,נריװאה נעמ פראד נאמ א
 ,ליו רע יװ טקנוּפ
 ,נריפ כיז לָאז רע יװ
 .ליטש נגַײװש נעמ זומ

 ,רָאי קיסַײרד כָאנ
 ,טינ רָאט עמ זא ,נעמ טגָאז
 ,געװיז רעטכעלש א רעדייא נוא
 .טינרָאג רעסעב נַײז לָאז

9 

 ,עקנעסאכ א זיא'ס
 - ,טילפ עמ ,טפיול עמ
 מינָאטוכעמ ,נטעראק
 .טינ נלעפ

 ,נטנארפ עטצוּפעגסיוא ,גטנאקיזומ נליּפש

 נעמאד עגנוי ענייש עלא נוא

 .נעמאזוצ כיז נצנאט

 דאצ סנטָאכ נופ נוא

 ךיירפ סיורג טימ

 נָא נעמ טוט עלאק יד

 ,דײלק-עּפוכ יד

 ,מורא ריא געמ טלגניר יוזא
 ;מוטעמוא נופ טנַײרפ
 ריא נעמ טיג ָאד
 ,עלעצנערק-נעמולב א
 ריא טימ טייג עמ נוא
 .עלעצנעט נקיטראסיורג א
 ,נצנאט נכָאנ זיא סע
 ,צנאלג רעד ּפָארא זיא ס
 כעלעטיר יד נבילבעג זיא ס
 ...צנארק-נעמולב נופ
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10 

 גסָאפ א רימ כיא רעװ
 ,טונימ נייא ניא רָאג
 ,סיוא כיז טכוד סע נוא
 !טוג צנאג נַײז רימ טעװ ס זא
 טסעק נבעג טעװ רעװש רעד
 טלעג כאס א נוא
 לדיימ א וצרעד נוא
 .טלעו רעד נופ מאנסיוא נא

 ,סעמראו רימ ראפ געמ טלעטש
 -- ,סע ,רעדורב ,רָאנ
 ,כימ ליפ בכיא נוא
 .סעדָא ניא טָאג יו
 ,עּפוכ רעד וצ זדנוא נעמ טריפ
 -- ,קירוצ זדנוא נעמ טריפ
 כעלבַײװ ,כעלדיימ נעייטש
 .קילג מעד ענאקעמ נענַײז נוא

 ,ניינ ,רעדורב ,ניינ
 ;סעָאט נייק טינ עשז בָאה
 טסעק ניק נבעג טינ טעװ רעװש רעד
 !סעָאמ ניק טינ נוא
 בַײװ א ריד אנ
 ,ריא טיִמ כיז טלאה נוא
 נבָאה וטסעװ סערָאצ נוא
 !ריש א נָא רָאג

11 

 עמאמ ,ייװ ױֵא --
 !נגָאז סעפע ריד לי כיא
 ,רעלעפ א נָאטעג בָאה'כ
 ;גנָאזוצסיױא כימ מעש כ
 --רעלעפ א נָאטעג בָאה כ
 !טָאג גסיורג א נבָאה רימ
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 ,ישעמאמ ,ריד װָאטלזאמ
 !טאהעג ענעסאכ בָאה כיא

 ,טײנ רעדַײנש רעד זא
 ;עדָאמ רעד כָאנ רע טיינ
 ,נעמ עבער רעד זא נוא
 .עדאווא רימ נגעמ
 - רעלעפ א נָאטעג בָאה'כ
 !טָאג נסיורג א נבָאה רימ
 עישעמאמ ,ריד וָאטלזאמ
 !טאהעג ענעסאכ בָאה'כ

12 

 ,נטָאראק יד נעייטש
 נטָאראק יד נעייטש
 ,ריט סעמאמ רעד נבעל
 ,ענַײמ עצדרעס ,ענַײמ ניורק --
 .רימ טימ גרָאפ כיז צעז
 נצעז כיז כיא לַאז יװ --
 ,כַײא טימ נרָאּפ
 טנגעזעג טינ כיז בָאה כיֹא זא
 .כַײלג נעמאמ נַײמ טימ

 ,ענַײמ עמאמ ,טנוזעג עשז ַײז
 ,ענַײד רעטכָאט א נעװעג ניב כיא
 ,נגיוצעגפוא טייהרעניילק
 ,נגיולפעגקעווא טייהרעסיורג
 ! עקנימאמ ,יוא

 ,נטָאראק יד נעייטש
 נטָאראק יד נעייטש
 .ריט סנטאט מעד נבעל
 ,ענַײמ עצדרעס ,ענַײמ ניורק --
 ,רימ טימ גרָאפ כיז צעז
 נצעז כיז כיא לָאז יװ --
 ,כַײא טימ גרָאפ
 טנגעזעג טינ כיז בָאה כיא זא
 ,כַײלג גטאט נַײמ טימ
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 ,רענַײמ עטאט ,טנוזעג עשז ַײז
 ,ענַײד רעטכָאט א נעװעג ניב כיא
 ,נגיוצעגפוא טייהרעניילק

 ,נגיולפעגקעווא טייהרעסיורג |
 !וינעטאט ,יוא :

13 / 

 ;רעטָאפ רעטבילעג נַײמ ,טנוזעג רימ עשז ַײז
 !קע נא נעמענ ניוש לָאז
 ,נסעגעג כיא בָאה טיורב נוא צלאז נַײד
 .קעװא ריד נופ ניוש כיא רָאפ רעטציא

 ,רעטָאפ רעטבילעג נַײמ ,רעטיב זיא סע יװ
 ,נײלא רלאוו גטסיװ ניא עלעגייפ א
 ,רעטָאפ רעטבילעג גַײמ ,רעטיב כָאד זיִא יוזא
 ,נײלא דנאל נדמערפ א ניא רימ

 ,טנאקאב טינ מענייק טימ ,דנאל נדמערפ א ניא
 .נײטש א יװ יוזא טנלע
 ,רעטָאפ רעטבילעג נַײמ ,ריד נָא כיז נָאמרעד כיא זא נוא
 .גײװ נוא רעיורט נוא כיא ציז

 ,רעטומ עטבילעג נַײמ ,טנוזעג רימ עשז ַײז
 !קע נא נעמענ ניוש לָאז
 ,נגיוזעג כָאד כיא בָאה טסורב נַײד נופ כלימ נַײד
 .קעװא ריד נופ ניוש כיא רָאפ טציא

14 

 ,עײרטעג עטסענעטוכעמ ,ענַיַײמ עטסענעטוכעמ

 ,מינָאטוכעמ קיביא פא נַײז רימָאל

 נרונש א ראפ רעטכָאט נַײמ קעווא כַײא ביג'כ

 .מענָאּפ סָאד גרעװנָא טינ כַײא אב לָאז יז

 געײרטעג עטסענעטוכעמ ,ענַײמ עטסענעטוכעמ
 ,נקעװ טינ ירפ ריא טלָאז דניק נַײמ
 ,דניק נַײמ פא עלװװא נא נעז ריא טעװ רעמָאט נוא
 .נקעדראפ סָאד ריא טלָאז עמאמ ענעגייא נא יו

201 



 ,עַײרטעג עטסענעטוכעמ ,ענַײמ עטסענעטוכעמ

 ,נסיגראפ טולב נעמ טוט נבָאה רעדניק פא

 ,רונש יד ביל טָאה נוז רעד זא ;נעז ריא טעװ רעמָאט גוא

 .נסירדראפ טינרָאג כַײא סע לָאז

15 

 ,קעװא ניוש כיז טרָאפ ריא ,קעװא ניוש כיז טרָאפ ריא
 ,מינָאטוכעמ עביל ענַײמ
 ,רוננש א ראפ רעטכָאט נַײמ קעװא כַײא כיז ביג כיא
 .מענַאּפ סָאד נרעװנָא טשינ כַײא אב לָאז יז

 ,רעַײרטעג מעדייא ,רענַײמ םעדייא

 ,מעדײא נא ראפ כיד מענ כיא

 ,בײװ א ראפ רעטכָאט נַײמ קעװא ריד כיז ביג כיא

 .רעדיוג מעד נרעװנָא טינ ריד אב לָאז יז

 ,עַײרטעג עטסענעטוכעמ ,ענַײמ עטסענעטוכעמ
 ,נכאל טינ דניק נַײמ נופ טלָאז ריא
 ,דניק גַײמ נופ עלװא נא נעז ריא טעװ רעמָאט
 .נכַײלגראפ סע ריא טלָאז רעטומ ענעגייא נא יו

 ,עײרטעג עטסענעטוכעמ ,ענַײמ עטסענעטוכעמ

 ,לקיראּפ א טימ כַײא וצ רָאפ כיא

 ,רעגיוש עטכעלש א ,קאלש א נַײז ריא טעװ רעמָאט

 ..לקיטנא נא לרינש א כיוא כיא ניב

16 

 ,לאשז ,לאשז ,יוא
 ,איסטעינרעוו עינ יאט
 ,רעגיװש רעזייב רעד וצ
 .איסטעשטָאכ עינ ,עמאמ

 ,ײנָאהַאּפ ,ײנָאהַאּפ

 ,עשטאילק נַײמ ,רַאּפ

 ײדאהטַא ,ַײדאהטָא

 .ושטאַלֹּפ אי ַאהָאשט

 .ואא לאשז ,ל?אשז ,יוא

202 



 רעגיוש רעד אב רעדייא
 ,צלאמש טימ סעקשעריּפ
 נעמאמ רעד אב רעסעב
 .צלאז טימ סערעכעס

 .װאא לאשז ,לאשז ,יוא

 רעגיוש רעד אב רעדייא
 ,נשיק עװָאכוּפ פא
 נעמאמ רעד אב רעסעב
 .נשיט עליוה יד פא

 .האא לאשז ,לאשז ,יוא

 ,כיג כיא יג
 ,כיש יד סַײר כיא ,יז טגָאז
 ,כעלעמאּפ כיא יג
 .עלייוענ א ניב כיא ,יז טגָאז

 ,לאשז ,לאשז ,יוא
 ,איסטעינרעוו עינ יאט
 ,רעגיוש רעזייב רעד ֹוצ
 .איסטעשטַאכ עינ ,עמאמ

17 

 ,לדיימ א ניב כיא נאמולָאק 1,
 ;לדײא נוא נייש כיא ניב
 ,לבַײװ א רעװ כיא יװ נוא
 ,לבַײט עמערָא נא יװ כיא רעװ

 שערדעמסעב ניא כיז טייג נאמ רעד
 ;ערדעס יד כיז טנעייל נוא
 ,רעטנוא רע טגניז נענוואד ניא
 .רעטנוא רע טגנירּפש "שעדָאק, ניא

 ,גקאה ניילא כיא פראד צלָאה
 .נקאב וצ נענאוונופ ָאטינ זיא טיורב נוא
 - רעדניק יד נופ נבשזעכ מעד
 :רעדנוזאב נרעדיװטעי זיא

 ,נגייֵל נּפָאלש מענייא

 ,נגיוא יד נכאמוצ נרעדנא מעד

203 



 ,נריפ נסיורד פא נטירד מעד
 ,נרימשסיוא ּפָאק םעד נטרעפ מעד
 -- רָאג טינ כָאנ זיא סָאד נוא
 !רָאי עלא סירב א

18 

 רימ כיא ציז נציז
 עלעביטש םמעניילק מענַײמ ניא
 רימ כיז וט כיא נוא
 ,נבעל נַײמ נגָאלקאב
 .נבענעג נאמ אזא רימ טָאה עמ סָאװ
 ,נקאב ,נכָאק גיילא
 ,נקאה צלָאה ניילא
 ,רעדניק יד נענעשטנאינ
 .רעדנוזאב נרעדעי
 ,נגיײל נפָאלש מעד
 ,נגיוא יד נכאמראפ מעד
 ,נריפ נשיּפ מעד
 ,נרימש לּפעק סָאד מעד
 - רָאג טינ כָאנ ןיא סָאד
 !רָאא עלא סירב א וצרעד

19 

 עװאּפ ענעדלַאג יד נגיולפעג ,נגיולפעג

 ,נעמאי עלא רעביא

 ,לגיופ רענעדלָאג וד ,נסירעג עשז זָאל

 יעמאמ עקיצראה נַײמ ,עביל נַײמ

 עװאפ ענעדלָאג יד נגיולפעג זיא

 ,נטאלג מעד כַײט נרעביא

 גלגיופ רענעדלָאג וד ,נסירעג עשז זָאל

 ,נטאט נקיצראה נַײמ ,נביל נַײמ

 עװאּפ ענעדלָאג יד נגיולפעג זיא
 ,רעדלעפ עלא רעביא
 רעדעפ ענעדלָאג יד נרָאלראפ יז טָאה
 .רעדנעל עדמערפ יד ניא
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 ,רעדעפ ענעדלָאג יד יוזא טינ
 ,נײלא עװאּפ יד יװ
 ,נוז רעדמערפ רעד יוזא טינ
 .ניילא רעטכָאט יד יװ

 ;רעטומ עביל נַײמ ,רעטיב זיא סע יװ
 ,טסענ א נָא עלעגייפ א

 ,רעטומ עביל נַײמ ,רעטיב זיא יוזא
 ,טסעק פא רעגיווש-נוא-רעווש אב

 ,רעטומ עביל נַײמ ,רעטיב זיא סע יװ
 ,שיפ א גָא רעסאו א
 ,רעטומ עביל נַײמ ,רעטיב זיא יוזא
 .שיט נדמערפ א אב טציזימ זא

 ,רעטומ עביל נַײמ ,רעטיב זיא סע יװ
 ,דמאז א נָא עלעגייפ א
 ,רעטומ עביל נַײמ ,רעטיב זיא יוזא
 .דנאל דמערפ א ניא טלגָאװראפ טרעוו'מ זא

20 

 ,עלעטעב סעמאמ נַײמ פא עלעּפעק נַײמ רימ כיא גייל
 :טלעװק גנוא טוט יז דנאנאכָאנ ,יײבראפ עמאמ נַײמ טייג

 ,עקניצראה לרעטכעט נַײמ ,ּפָאלש --
 -- ,עקניצראווש וטסָאה כעלעגייא
 .טייהרעטנוזעג ּפָאלש ,טייהרעטנוזעג ּפָאלש

 ,עלעטעב סנטאט נַײמ פא עלעּפעק נַײמ רימ כיא גייל
 :טלעװק נוא טוט רע דנאנאכָאנ ,ַײבראפ עטאט נַײמ טייג

 ,עקנינַײפ לרעטכעט נַײמ ,פָאלש --
 - ,עקנינייש א כָאד טסיב
 .טייהרעטנוזעג פָאלש ,טייהרעטנוזעג ּפָאלש

 ,עלעטעב סרעגיװש נַײמ פא עלעּפעק ניײמ רימ כיא גייל
 ;טלעש נוא טוט יז דנאנאכָאנ ,יײבראפ רעגיווש נַײמ טייג

 ,טשינ עירעב נַײק זיא רונש נַײמ -- -
 ,טשינ יז טוט עכָאלעמ נייק
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 ,טפָאלש נוא טוט יז דנאנאכָאנ
 .טסע בוא טוט יז דנאנאכָאנ

 ,עלעטעב סנאמ נַײמ פא עלעּפעק נַײמ כיא גייל
 :טלעװק נוא טוט רע דנאנאכָאנ ,ַײבראפ נאמ נַײמ טייג

 ,עקניניילק עלעבַײװ נַײמ ,ּפָאלש --
 / --עקנינייש וטסָאה כעלעדנייצ
 .טייהרעטנוזעג ּפָאלש ,טייהרעטנוזעג ּפָאלש

21 

 ,נָאטעגּפָא גטרָאד וט'סָאװ --
 נָאטעגּפָא גטרָאד וט'סָאװ
 ?רעגיוש רעוייב רעד אב
 ,קנעב-נוא-שיט נשאוועג --
 ,טקנעװשעג כעלערערט טימ
 .ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נָאטענּפָא נטרָאד וט'סָאװ --
 ,נָאטעגּפָא נטרָאד וטי'סָאװ -

 ?ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט
 ,נטענקעג כיא בָאה טיורב --

 ,גטעלגראפ כעלערערט טימ
 .ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נָאטעגּפָא נטרָאד וט 'סָאװ --
 ,נָאטעגּפָא נטרָאד וש'סָאװ
 ?ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט
 נשאוועג טערג --
 ,נסאג עלא רעביא
 .ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נּפָאלשעג נטרָאד וטסָאה סָאװ פא --
 ?ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט

 ,יורטש עלעסיב א פא --
 ,יורפ עקניגנוי אזא
 .ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ
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 נסעגעג נטרָאד וטסָאה סָאװ --
 ,רעגיווש רעזייב רעד אב
 ?רעגירק מעד רעװש מעד אב
 ,טיורב עלעקיטש א --
 ,טיוט טימ כיז נשטנּוװעג
 .ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

- 

 ,נעקנורטעג נטרָאד וט'סָאװ --
 ,נעקנורטעג גטרָאד וט'סָאװ
 ?ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט
 ,נַײװ נעקנורטעג --
 ,נײרא ניהא זיא מאס נוא
 .ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נגָארטעג כיד נעמ טָאה נעמעװ ײבראפ --
 ,נגָארטעג כיד נעמ טָאה נעמעװ ללבראפ
 ?ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט
 ,נטײלק עטסוּפ עלא ַײבראפ --
 ,נטיילאב נעגנאגעג טינ עליפא זיא עמ
 ,ענַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

22 

 ,עקטאי ניא רימ כיא ייג
 ,עקדאלק נפא כיא לאפ
 ,קירוצ רימ כיא יג
 .קירב נפא כיא לאפ

 ,נבעל נַײמ זיא רעטיב יװ ,ייוװ יוא
 רעגיװש נַײמ יװ ,טינ סייוװ כיא
 ,גבעגוצּפָא דעװָאק

 ,שיילפ כיא גנערב
 ,רענייּב זיא'ס זא ,יז טגָאז
 : ,ּפָא כיא גָארט
 .רענייצ יד גיא רימ יז טגנאלרעד

 ,האא ,נבעל נַײמ זיא רעטיב יװ ,ייװ יוא

 ,לפראפ כיא קאה
 ,שטאווק זיא'ס זא ,יז טגָאז
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 ,טינ כיא קאה
 .שטאּפ א רימ יז טיג
 .װאא ,נבעל נַײמ ןיא רעטיב יװ ,ײװ יוא

 ,בוטש יד כיא רעק
 ,כיז יוד כיא זא ,יז טגָאז
 ,טינ כיא רעק
 .כיז יירפ כיא ,יז טגָאז
 .װאא ,נבעל נַײמ זיא רעטיב יװ ,ייװ יוא

 ,כעלעמאּפ כיא ייג
 ,כעמעל ניב כיא זא ,יז טגָאז
 ,כיגפא כיא ײג
 .ביש רָאּפ ַײרד כיא סַײרעצ
 .װאא ,נבעל נַײמ זיא רעטיב יװ ,ייװ יוא

23 

 !רעטיש :יז טגָאז--עלאכ כיא טענק
 !רעטיב :יז טַײרש - שיפ כיא כאמ
 !כיוה :יז טגָאז -טעב סָאד כיא טעבראפ
 !כיור יז טליפ -- נוויוא ניא כיא צייה
 !כירק כיא :יז טגָאז- כעלעמאפ כיא יג
 *!כיש יד טסַײר,--כיג כיא יג

24 

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --

 ?רעגיווש יד כיד טלאה יוװ

 ורעגיט א יװ ,זייב קאר רעגיווש יד --

 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?רעװש רעד כיד טלאה יװ

 ,רעב א יװ ,קידנעטש טמורב רעװש רעד --

 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --

 {נאמ רעד כיד טלאה יװ
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 ,באפש א יװ נבעל רעד -נאמ מאב --

 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?נטרָאד וטסע סָאװ
 ,טיוט רעד טסרעביל ,טיורב לקיטש א --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וצ ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?נטרָאד וטסקנירט סָאװ

 ,נַײרא מענָאּפ ניא דנאש --נַײװ עלעזעלג א --

 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?נָאטעגנָא וטסייג סָאװ
 ,טיינעג סערָאצ טימ ,דיײלק ענענוטראק א ניא --
 !נײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?וטסייג כיש ערעסָאװ
 ,כיגפא נסירעצ טרעװ סָאװ ,כיש עכלעזא --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,גַײמ וד ,עטסביל וד רעטככָאט --
 ?נטרָאד וטסּפָאלש יו
 ,נסיװ נלָאז טַײל רָאנ ,נשיק א פא --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?נטרָאד וטסגיל ּוװ
 ,קנארק-טיוט ,קנאב נטראה נפא --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט ---
 ?נאמ רעד נרעװ ערָאװעג וצ טייג
 ,וק א יװ לכייס טָאה רע ,וצ טינ טייג רע --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ
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 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?נבױהעגּפָארא כיד נעמ טָאה ּוװ
 ,טרעקעג טינ לָאמנײק סָאװ ,דרע עכלעזא פא --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?טעבעגרעטנוא ריד נעמ טָאה סָאװ
 ,יײװ נוא דניו ,יורטש ַײרד --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?נָאטעגנָא כיד נעמ טָאה סָאװ ניא
 ,נסַײב וצ טניה טינ ,נסַײר וצ סעטסעמאש יד טינ --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?טריפעגקעװא כיד נעמ טָאה י

 ,נגָאלק נלָאז טַײל ,נגָאװ נצראוש א ניא --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכָאט --
 ?סנּפָאקוצ טגײלעג ריד נט'סָאװ
 ,דרעפ מוצ ּפָאק מעד ,דרע עלעקעז א --
 !נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

 וו

 ,נַײמ וד ,עטסביל וד רעטכַאט --

 ?טריפעגקעוװא כיד נעמ טָאה ּוװ

 .ררע'רד ניא טייהרעגנוי ,דרעפ נסַײװ א טימ --

 ,ןטרעוו יוזא כיא ניב עמאטסימ

 ! נַײמ וד ,עטסביל וד רעטומ

25 

 ;נגױא עטנייוװעגסיא טימ עלעגיװ ניא טגיל דניק סָאד
 .גגיוצעגסיוא סיפ יד ,דרע רעד פא טגיל עמאמ יד

 ,עמאמ ניק ָאטשינ
 .עמָאכענ ניק ָאטשינ

20 



 ;נגױז טשעלאכ נוא עלעגיו גיא טגיל דניק סָאד

 .נגיוא יד פא סנבראש טימ רעװייק ניא טגי5 עמאמ יד

 ,עמאמ ניק ָאטשינ
 .עמָאכענ נייק ָאטשינ

 ,נעמעק נוא נ:עלג ,דניק נַײמ ,כיד טעװ רעװ

 ?נעמארסיוא עלעגיװ סָאד ,דניק נַײמ ,ריד טעװ רעװ

 ,עמאמ נייק ָאטשינ
 .עמַאכענ נייק ָאטשינ

 ,נטעלג נוא נצוּפ ,דניק נַײמ ,כיד טעװ רעװ

 ?גנטעבסיוא עלעגיװ סָאד ,דניק נַײמ ,ריד טעװ רעװ

 ,עמאמ נייק ָאטשינ
 .עמָאכעג נייק ָאטשינ

 ,נריצ נוא נצוּפ ,דניק נַײמ ,כיד טעװ רעװ

 ?נריפקעװא רעדיײכ ניא ,דניק נַײמ ,כיד טעװ רעװ

 ,עמאמ נייק ָאטשינ
 .עמָאכענ גייק ַאטשינ

 ,נשטנעמ א ראפ נפאמ ,דניק גַײמ ,כיד טעװ רעװ

 נשטנעב עּפוכ רעד רעטנוא ,דניק נַײמ ,כיד טעװ רעװ נוא

 ,עמאמ נגייק ָאטשינ
 .עמָאכענ נייק ָאטשינ

26 

 ,רעקניגולק קישטייװָאלָאס
 ,רעקניניד א סָאלָאג א ריד אב
 ירפ עלא פוא עשז ייטש
 יור לסיב א ּפָא רימ רָאּפש נוא

 דנאל נטַײװ נדמערפ א ניא
 .טנאקאב רימ סָאװ ,רענייק ָאטינ
 ,רעטומ נייק ָאטשינ ,רעטָאפ נייק ָאטשינ
 .רעטיב רימ זיא ,כיז עווערעק כיא ּוװ

 נײג דלעפ נטַײװ מעד ניא נוט לעװ כיא

 .נעזרעד נצעמע מייה רעזדנוא נופנוא

211 



 ,נאגעגסיוא כיא ניב דלעפ עצנאג סָאד

 .נאראפ טינ רענייק כָאד זיא מייה רעזדנוא נופ נוא

 נעורעד כיא בָאה עלעברעװ א רָאנ
 ,נייטש רעווייק סרעטומ נַײמ פא
 ,פָאס א מענ ,עברעוו ,עברעוו --
 ,פוא ניוש ייטש ,רעטומ נַײמ ,וד נוא
 נייטשפוא וט ,רעטומ נַײמ ,וד נוא
 .ניײג וצ געװ א זַײװ רימ נוא

 גייטשפוא טלָאװעג עדאווא טלָאװ כיא --

 ,נייג וצ געװ א נזַײװ ריד נוא

 רענייטש:-עווייצאמ ערעווש יד רָאנ

 .רענייב ענַײמ טסערּפעגוצ נכָאה

21 

 ,עלעמייב א דלאוו ניא טסקאוו
 ,נייש רעייז סע טסקאוו
 ,עלעגַײװצ א מיא נופ ּפָארא טלאפ
 .עלעמיוסעי א סע טבַײלב
 .נַײז וצ עלעמיוסעי א טַײקרעטיב ארא 'ס ,יוא

 ,טַײקרעעיב-רעטיב עטשרע יד
 ,דנאל רעדמערפ א ניא סָאװ
 ,טַײקרעטיב-רעטיב עטייווצ יד
 ,ָאטינ זיא לואמ ניק סָאװ
 ,טַײקרעטיב-רעטיב עטירד יד גוא
 .ָאטינ זיא רעטָאפ נייק סָאװ

 ,דנאל רעדמערפ א ניא סָאװ ,סָאד
 ,נרעװ טניווװעג וטסעוו
 ,ָאטינ זיא לזאמ ניק סָאװ ,סָאד
 ,נטראוו רעטַײװ וטספראד
 ,ָאטינ זיא רעטָאפ ניק סָאװ ,סָאד נוא
 .גגָאלק קיביײא וטספראד

28 

 ,נטרָאגנַײװ א טצנאלפעג טסָאה וד ,וינעמאמ
 ,נטָארעג ריד טעװ רע זא ,טניימעג טסָאה וד
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 ,נגיב וצ נָא כיז טבייה מיובלּפע ְךעד זא -
 .נטָאשעצ כעלעּפע יד נרעװ =!

 ,מאי נטימניא פיש א טוָאלעגרעביא טסָאה וד ,וינעמאמ
 ,נריפרעד טינ גערב נייק וצ יז נָאק עמ
 ,מא רעד אב טזָאלעגרעביא טסָאה וד סָאװ ,דניק סָאד טָא
 .נדירפוצ טינ מעד טימ רימ נענַײז

 ,טוג רעיײז זדנוא וצ נעװעג רעטומפיטש יד זיא טַײצ עטשרע יד ,וינעמאמ
 ,דמעה סַײװ א נבעג כָאנ טגעלפ יז
 ,געז וטסלָאז ,עמאמ ,טנַײה רָאנ
 .דמערפ זדנוא וצ נרָאװעג זיא יז יוזאיװ

 ,רעטוג רעד רעטָאפ רעד כיוא
 ,נדַײלוצ טינ סערָאצ יד נָאק רע
 כעלעמיוסעי עניילק יד נעמענ לָאז רע זא
 .נביײרטסיורא בוטש נופ ייז לָאז נוא
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 גבעל ניײמ זיא ייוו
 ,טלעװו נַײמ זיא ייװ נוא

 ,נבילבעג ניב כיא סָאװ
 .דלעפ ניא עלעפעש א יװ יוזא

 רלעפ ניא עלעפעש א

 ,טעשאּפעג כיז טָאה
 ,נבילבעג ניב כיא נוא
 .רעסאו נפא ניטש א יװ יוװא

 רעסאוו נפא נייטש א
 ,נעמיוש טינ כָאד נעק
 :צראה נַײמ נופ סערָאצ יד
 .נעמוקּפָא ניוש גלָאז

 נצראה נַײמ נופ סערָאצ יד
 ,טקעדאב סעקאמ טימ
 ,נבירשאב ייז טלָאװ כיא
 .טקעלקעג טינ ריּפאּפ נייק טלָאװ
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 ,טקעלקעג רעשפע טלָאװ ריּפאּפ

 ,נגָארטסױא טינ טנעה יד נלעװ

 - נצראה מענופ סערָאצ יד

 .ננָאז וצ טינ מענייק ראפ

 ,נטרָאג ניא טגיּל ןיור ענייש יד

 .ריא פא טייג נגער רעד

 ,נײג פוא טרעה נגער רעד

 .רילָאק מעד נָא יז טרעװ

 ,רילָאק מעד יוזא טינ
 ,נבראפ יײלרעלא יװ
 ,נבעל אזא רעדייא
 .נבראטש וצ רעסעב

 נבראטש טייהרעגנוי
 ,ענָאקאס א נָא זיא
 נבַײלב וצ רעדייא
 .ענָאמלא עגנוי א

 -- ,ענָאמלא נא טסייה סָאװ
 ,קעװא טבראטש נאמ רעד זא
 ( - ,ענוגא נא טסייה סָאװ
 .קעװא טפראוו נאמ רעד
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 ,יוזא נוא יוזא נפָארטעג כיז טָאה סע

 ;יורפ עגנוי א נפרָאװענקעװא טָאה נאמ א

 :ענידעמ רעטַײװ א ניא קעװא זיא רע

 .ענוגא נא נבילבעג זיא עלענאכ עגנוי יד

 טכאנ רעבלאה כָאנ רעגייזא פלעווצ

 ,טכארבעג ןוירב א עלענאכ רעגנוי רעד נעמ טָאה

 ,טנאה ניא ווירב מעד נעמונעג טָאה יז יװ
 ,טנאו גיא ּפָאק נּפאלק נעמונעג כיז יז טָאה
 ,טערג וטסָאה יצ ,טנאוועגטעב וטסָאה יצ --
 ?טעּפש פוא וטסיטש יצ ,ירפ כיז וטסגייל יצ
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 ,טערג נייק בָאה'כ טינ ,טנאועגטעב ניק בָאה'כ טינ --

 !טעּפש פוא ייטש כיא טינ ,ירפ כיז גייל כיא טינ

 ,נענאפ וטסָאה יצ ,ּפעט וטסָאה יצ --
 ?נענאמ עדמערפ נופ כעלרעדניק וטסָאה יצ

 ,נענאפ ניק בָאה'כ טינ ,ּפעט נייק בָאה'כ טינ -
 !נענאמ עדמערפ נופ כעלרעדניק נייק בָאה כיא טינ
 ,נעמולב וטסָאה יצ ,רעדיילק וטסָאה יצ --
 ?נעמוק וצ רימ וצ טסול וטסָאה יצ

 ,נעמולב נייק בָאה'כ טינ ,רעדיילק נייק בָאה'כ טינ --
 .נעמוק וצ כַײא וצ טסול נייק בָאה כיא טינ
 ,נרָאק וטסָאה יצ ,צייװ וטסָאה יצ --
 ?גרָאי ענעטינשראפ ענַײד טלייצעג וטסָאה יצ
 ;ברָא 2 ניק בָאה כיא טינ ,צייוו גייק ֿבָאה כיא טינ --

 ,נרָאי ענעטינשראפ ענַײמ לייצ כיא יבא
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 ,עלעכיט א נבעג ריד לעװ כיא --
 ;סַײװ-רעבלאה נשאוו כיז לָאז סָאװ
 ,נעקנעש ריד כיא לעװ עלעכיט סָאד
 !נעקנעב טינ וטסלָאז נאמ נַײד כָאנ זא

 ,עלעכיט א נבעג רימ טסגעמ --
 ;סַײװ-רעבלאה נשאוו כיז לָאז סָאװ
 ,נעקנעש רימ וטסעװ עלעכיט סָאד
 !נעקנעב כיא לעװ נאמ נַײמ כָאנ נוא

 ,עלעגניר א נבעג ריד לעװ כיא --
 ;טױל קיצרעפ נגעװ טעװ סָאװ
 ,נבעג ריד כיא לעװ עלעגניר סָאד
 !נבעל טינ וטסלָאז נאמ גַײד טימ נוא

 ,עלעגניר א ננעג רימ טסגעמ --
 ;טול קיצרעפ נגעו לָאז סָאװ

 ,נבעג רימ וטסעװ עלעגניר סָאד
 !נבעל כיא לעװ נאמ נַײמ טימ נוא
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 :ריט ניא ּפאלק א נבעגעג נעמ טָאה גנילצולּפ-
 !רימ נפע ,עלענאכ ,עז --
 ,טרעהרעד סָאד טָאה עלענאכ יװ
 .דרע רעד וצ מענָאּפ נטימ נלאפעג יז זיא

 ,בַײל נַײִד נופ צומש יד ּפָארא פראוו --
 .!בַײװ נַײמ טסיב וד ,נאמ נַײד ניב כיא
 ,בַײל נַײמ נופ צומש יד ּפָארא פראו כיא --
 !בַײװ נַײד ניֿב כיא ,נאמ נַײמ טסיב וד

 ,ענָאװעל ,ריד קנאד כיא
 !ענַאטאמ נַײד ראפ ,טָאג רעביל ,ריד קנאד כיא
 ,נרעטש ,ריד קנאד כיא ,נוז ,ריד קנאד כיא
 !גרעה נגנוי נַײמ ראפ ,טָאג רעביל ,ריד קנאד כיא
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 ,טרעהעג ריא טָאה יצ
 ,נפָאלראפ כיז טָאה'ס סָאװ
 יורפ א נאמ א
 .גפרָאװעגקעװא טָאה

 קעװא זיא רע
 ,טלעװ טַײז רענעי נופ
 וירב נייק טינ טקיש רע
 .טלעג נייק טינ טקיש נוא

 קעװא זיא רע
 ,ענידעמ טַײז רענעי נופ
 ,יורפ א טזָאלעגרעביא טָאה רע
 .ענוגא עקיבײא נא

 ,עלעגיפ א טוָאלעגרעביא טָאה רע
 ,סגנוי א עלעגייפ א
 נלייצרעד מיא לָאז'ס
 ,גנידמעלא נופ

 נגיולפעג זיא עלעגייפ'ס
 ,סיוא-דלאוו נוא ניײא-דלאוו
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 שעיר -

 נעמוקעג זיא'ס נענאווזיב
 .זיױה ניא רעדרעמ מוצ

 ,רעדרעמ וד ,פוא ייטש --
 ,כעייצער וד ,פוא ייטש
 גיורפ א טזָאלעגרעביא טסָאה
 ,נײגקעװא טלעװ רעד נופ טעװ יז

 נליפט-נוא-סעלאט --
 ,טגײלעגּפָא גנאל ניוש כיא בָאה
 בַײװ נַײמ ראפ טעג א נוא
 .טיירגעגוצ גנאל ניוש

 נגיולפעג ןזיא עלעגייפ'ס

 ,טכאנ א טימ גָאט א

 ןנעמוקעג ןיא'ס נענאווזיב

 .טכאמשראפ כעלעּפיל יד

 ,מענָאּפ וד ,פִוַא ייטש --
 ,ערוצ ענעדליג וד
 נאמ נַײד נופ טכארבעג ריד בָאה'כ
 .ערוסב עטסיװ א

 געמונעג טָאה יז יוויוזא ;

 ,נענ'ייל וצ עלעווירב סָאד

 גביוהעגנָא יז טָאה יוװא

 ינענייוו .נוא נגָאלק

 נעמונעג טָאה יז יוויוזא
 ,טנאה רעד ניא טעג מעד
 טעװערעקעגסיוא יז טָאה יװא
 .טנאו רעד וצ מענָאּפ סָאד

 ,נענײװ וצ פוא ניוש רעה --
 ,נגָאלק וצ פוא ניוש רעה
 רעטרעוװ ייווצ ענייא

 .נגָאז ריד כיא נָאק

 ,נבעל לעװ כיא לפיוו זא

 נבַײרש ריד כיא לעוו
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 כעלעגילפ ייווצ ענַײֿמ טימ נוא

 .נזַײװנָא געו נרעסעב מעד ריד
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 ,װיטכ ענעמ'ז ,ָאקטאב ,יװ ָאשטש

 עויּפָאטוא ענעמ ניו ָאשטש
 ,אלשיא אי ָאהָאקאט אז
 .אלסָאר עינ ָאלוב עשטול

 ,נֿבָאה טלַאװעג .רימ נופ עטאט נַײמ טָאה סָאװ

 ,נבָארגאב טייהרעגנוי יוזא כימ רע סָאה סָאװ

 ,נבָאה וצ ענעסאכ לזאמילש אזא ראפ רעדייא

 ינבָארגאב עקנינײלק א נעװעג כימ רע טלָאװ רעסעב

 ,עיאד עטסיא ָאנואה ענ יא

 עיידויל ָאד יטיַיװ מיק 'ז אמינ
 ,נילָאּפ קאי ַָאקּפרעט ,ָאקריה

 .מינ'ז יטישז ,ָאמאמ ,ָאקריה

 ,נַײפ טינ נוא נייש טינ ויא'ס
 .גײגוצסיורא סאג ניא נעמעװ טימ ָאטינ
 ,נילָאּפ א יװ ,רע זיא רעטיב
 .מיא טימ נַײז וצ ,עמאמ ,רעטיב

 ,איסטיוואבז ,עשזַאב ,ישזָאמָאּפ
 ,יצװאל אנ ָאהעי ישזָאלָאּפ
 ,שישזָאלָאּפ יצואל אנ קאי
 .וילװאטסַאּפ יווקרעצ'וו וקשטיווס

 ,קנאדעג גַײמ ,טָאג ,רימ פלעה
 ,קנארק עלעסיב א רעדינא מיא ןייֵל
 ,בַײז קנארק רָאג ניוש טעװ רע זא נוא
 .נַײז רעדאנעמ טכיל טנופ א כיא לעװ

 ,װאשזעל ניו יצואל אנ קאי
 ;לאשז עכַארט ינעמ ָאלוב

 ,ילאינירּפ יקוואל'ז ָאהעי קאי א
 .ילארבאז אצדרעס'ז ערַאה
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 ,קנארק רָאנ נעװעג זיא רע זא
 ,קנאב עלעסיב א נָאטעג רימ טָאה
 ,טירט ַײרד-ײװצ א נעמונעגוצ מיא טָאה מ זא נוא
 .טונימ עכעליירפ א גסָאנעג כיא בָאה

 ,אלאקאלּפ אי יראטניווצ אנ
 .אלאקאקס אי יראטניווצ זיא
 ,ויראמ ,עשזָאב ,יבָאט אוואלס
 .ויראטניווצ אנ ילסענָאּפ ָאשטש

 ,טנייװעג כיא בָאה דלעפ נפא
 ,טיירפעג כיז כיא בָאה דלעפ נופ
 ,רָאי עגנוי ענַײמ ראפ ,ינעטָאג ,ריד קנאד כיא
 .רָאצראװש נַײמ נעמונעגוצ רימ אב טסָאה סָאװ

 . ,ילאּפיסירּפ וילמעז

 -- .ילאטּפָאטירּפ ימאהָאנ אט
 ,ימאי יװָאטרָאשט 'װ ישזעל ,ישזעל
 .ימאס וא ענעמ וואיאל עינ יט בָאשטש

 ,נטָאשראפ מיא נעמ טָאה דרע רעד טימ
 .נטָארטעגוצ מיא נעמ טָאה סיפ יד טימ
 ,בורג ניא ,רָאי-צראווש ,וד עשז גיל
 .בוטש נַײמ ניא סעלָאלק ניק נרעה טינ לָאז כיא

* 
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 - כעלעראב נוא כעלעּפע
 ;כעלערעק יד נענַײז רעטיב
 ,לדיימ סָאד טמענ נעמלא רעד זא
 .כעלערערט טימ כיז יז טסיגאב

 סאפ רעטכעלש א ניִא נַײװ רעטוג
 ,נרעיוז וצ נָא כָאד טבייה
 ,לדיימ סָאד טמענ געמלא רעד זא
 .גרעיורט וצ נָא יז טבייה

 טיור-צייר זיא לּפע רעד זא

 ;נענירעד למערעוו א נוא
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 ,לדיימ סָאד טמענ נעמלא רעד זא
 .נעניז ניא שלאפ יז רע טלאה
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 --,נסקאוו רעמייב רעסאוו נפא

 ,לּפע רעמייב יד פא

 ,לדימ א טמענ נעמלא רעד זא

 .לּפעק סָאד ּפָארא ריא רע טמענ

 -- ,נסקאוו רעמייב רעסאוו נפא

 ןגראב רעמייב יד פא

 ,לדיימ סָאד טמענ נעמלא רעד וא

 .נראד וצ נָא יז טבייה

 -- ,נסקאוו רעמייב רעסאוו נפא
 ,נליודג - רעמייב יד פא
 ,לדיימ סָאד טמענ נעמלא רעד זא
 .נליופ וצ נָא יז טבייה
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 ,ונטרָאג ניא כיא ייג ,כיא יג

 ,מיוב רענירג א כימ טנגעגאב

 .מיוב רעניירג א כימ טנגעגאב

 !נגרָאמ-טוג --- רימ רע טגָאז

 !מיוב רענירג ,נגרָאמ-טוג ,נגרָאמ-טוג --

 ?נירג יוזא וטסיב סָאװראפ

 ,דלאוו ניא רימ ייטש כיא --

 ,טלאק רימ זיא סע

 !נירג יוזא כיא ניב מעד ראפ

 ,לדיימ נייש וד ,רָאנ רעה --

 ,לדיימ נייש וד ,רָאנ רעה
 ?נייש יוזא וטסיב סָאװראפ

 !נַײװ טימ עלעמעז א לָאמעלא סע כיא --

 ?גיש יוזא נַײז נעמ נָאק נַײװ טימ עלעמעז א נופ --
 טכאנ עלא רימ ּפָאלש כיא --
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 ,רעלאוואק נטייוצ א טימ

 !ניש יוזא כיא ניב מעד נופ

 רעטניװ עלא ,רעטניוװ עלא --

 ,רעטנורא כימ נעמ טקאה
 ,טסרילראפ ערע נַײד ,לדיימ ,וד נעװ רעבָא
 ,רעדיו טינ ניוש וטסמוקאב נאד

4 
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 ,סרעגעי ַײרד נטַײר סע ,נטַײר סע
 ,דלאוו ניא סרעגעי ַײרד נטַײר סע
 ,לדיימ נייש א כיז טייג טרָאד
 .טלאטשעג ריא זיא נייש יו

 ,לדיימ ,כא ,לדיימ ,כא ,לדיימ ,כא --
 ?רענאב נַײד זיא ניהּוװ
 ,רעטומ-נוא-רעטָאפ יד זיא רעגאב נַײמ --
 .רעהעג כיא נעמעװ וצ

 ,לדיימ ,כא ,לדיימ ,כא ,לדיימ ,כא --
 ?צלָאטש יוזא רימ וטסרעפטנע סָאװ
 גרילראפ וטסנָאק ערע נַײד
 !דלאוו ניא סרעגעי יד נשיווצ

 ,נרילראפ כיא לָאז ערע נַײמ --
 .טױט מוצ טסרעביל ניוש כימ טגָאלש ָאט
 --נפלעה רימ לָאז טָאג רעביל רעד
 ,טיונ רעסיורג א ניא ניב כיא

 ,לדיימ ,כא ,לריימ ,כא ,לדיימ ,כא --
 ?דנילב וטסיב יצ ,כא
 ,רעטַאפ רעטצעשעג נַײד ניב כיא

 .דניק טבילעג נַײמ וד נוא

38 

 גיורפ רעטבילעג נַײמ וצ ניירא רימ כיא ייג

 ; ייווצ-נוא-סנייא כיא עזרעד
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 ,כעלעררעפ נעייטש לאטש ניא
 ,לרד נוא ייווצ נוא סנייא
 :ירפ עטבילעג נַײמ גערפ א רימ כיא ביג
 ?סָאד נענַײז כעלעדרעפ אראפ סָאװ --
 ,כעלעמייהעב , :רימ יז טרעפטנע
 "!ייז רימ טקיש עמאמ יד
 !כעלעטָאז עקניצראווש טימ כעלעמייהעב ,יוזא --
 ,ײװ רימ טוט צראה נַײמ ,יורּפ נַײמ ,יוא
 !ײז וטספראד עשז סָאװ פא ,נאמ נַײד כָאד ניב כיא

 ,יורפ רעטבילעג ניײמ וצ ניירא רימ כיא ייג

 :ייווצ-נוא-סנייא כיא עזרעד

 ,כעלכעלעניש נעגנעה טנאוו נפא

 .יירד נוא ייווצ נוא סנייא

 :יורפ עטבילעג נַײמ גערפ א רימ כיא ביג

 ?סָאד נענַײז כעלכעלעניש אראפ סָאװ --

 ,כעלעטנאמ-פַאלש , :רימ יז טרעפטנע

 *!ײז רימ טקיש עמאמ יד
 !כעלעּפענק ענעשעמ טימ כעלעטנאמ-פָאלש ,יוא --

 ,ייוו רימ טוט צראה נַײמ ,יורפ ניַײמ ,יוא

 !יײז וטספראד עשז סָאװ פא ,נאמ נײד כָאד ניב כיא

 ,יורפ רעטבילעג נַײמ וצ נַײרא רימ כיא יײג
 :ייווצ-נוא-סנייא כיא עזרעד
 ,כעלעדרעװש נעייטש לקניוו ניא
 .ײרד נוא ייווצ נוא סנייא
 :יורפ עטבילעג נַײמ גערפ א רימ כיא ביג
 ?סָאד נענַײז כעלעדרעװש אראפ סָאװ --
 ,כעלרעסעמקאה, :רימ יז טרעפטנע
 "!ייז רימ טקיש עמאמ יד
 !כעלעדיש עקניצראווש טימ כעלרעסעמקאה ,יוא --
 ,ייוו רימ טוט צראה נַײמ ,יורפ נַײמ ,יוא
 !ייז וטספראד עשז סָאװ פא ,נאמ נַײד כָאד ניב כיא

 ,יורפ רעטבילעג נַײמ וצ ניײרא רימ כיא ייג
 :ייווצ-נוא-סנייא כיא עזרעד
 ,כעלעטעקשאק נגיל שיט נפא
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 ,טרד גנוא ייווצ נוא סנייא
 :יורפ עטבילעג נַײמ גערפ א רימ כיא ביג

 ?סָאד גענַײז כעלעטעקשאק אראפ סָאװ --

 ,כעלצימפָאלש , : רימ יז טרעפטנע

 "!ייז רימ טקיש עמאמ יד

 ! כעלעקשילַאק עטיור טימ כעלעצימּפָאלש ,יוא --

 ,ייוװ רימ טוט צראה נַײמ ,יורפ נַיײמ ,יוא

 !יײז וטספראד עשז סָאװ פא ,נאמ נַײד כָאד ניב כיא

 ,ורפ רעטּבילעג נַײמ וצ נַײרא רימ כיא ייג

 :ייווצ-נוא-סנייא כיא עזרעד

 ,נרעה נגיל טעב ניא

 ,ילרד נוא ייווצ נוא סנייא

 :יױרפ עטבילעג נַײמ גערפ א רימ כיא ביג

 ?סָאד נענַײז נרעה אראפ סָאװ --

 ,כעלערדלָאק-פָאלש , : רימ יז טרעפטנע

 "!ייז רימ טקיש עמאמ יד

 !כעלעגייא עקניצראווש טימ כעלערדלָאק-ּפָאלש ,יוא --
 ,ייֹוו רימ טוט צראה נַײמ ,יורפ נַײמ ,יוא

 !יײז טימ דרע רעד ניא ייג ָאט ,נאמ נַײד כָאד ניב כיא

39 

 ,נועװעג רימ נענַײז רעטסעוװש ייווצ
 .רעטייווצ רעד ראפ רעטלע ענייא

 ,נרָאװעג עלאק א לזאמ טימ זיא רעטסעוװש ערעטלע יד
 .טאהעג ענעסאכ יז טָאה לזאמ טימ

 ,נכָאװ לרד-ייװצ ענייא נעװעגּפָא זיא יז יװ

 :נגָאלק נוא נענייוו נביוהעגנָא יז טָאה יוזא

 ,טונימ עכעלקילג יד נעמ טבעלרעד יװ --

 .רָאפ וצ נעמוק לָאז רעטסעוװש יד

 ,עלעבַײװ עטבילראפ נַײמ ,נַײא ביז רעה --

 :נגָאז ריד לעװ כיא סָאװ ,נַײא כיז רעה

 ,לַײמ טרעדנוה ראפ נַײז טעװ רעטסעוװש נַײד עליפא

 .גרָאפ וצ נעמוק יז טעװ ריד וצ
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 ,נרָאפ וצ נעמוקעג זיא רעטסעװש יד יװ
 .נעמאק נוא נצוּפ נבױהעגנָא כיז יז טָאה יוזא
 ,טמאקראפ נוא טצופראפ כיז טָאה יז יװ
 .ןריצאּפש רעגָאװש נטימ קעװא יז זיא יוזא
 ,טירט ַײרד-ײװצ ענייא נאגעגּפָא ןיא יז יװ
 :דייר א טריפראפ מיא טימ יז טָאה יא

 ,רעגָאװש רעטבילראפ נַײמ ,נַײא כיז רעה --
 :נגָאז ריד לעװ כיא סָאװ ,נַײא כיז רעה
 רלאו ניא רעטטעװש יד גריפראפ ריימָאל
 !נבָאה ענעסאכ עדייב רימָאל נוא

 ,נרעגעװש עטבילעג נַײמ ,נַײא כיז רעה --
 :נגָאז ריד לעװ כיא סָאװ ,נַײא כיז רעה
 ,ויא רעטסעװש נַײד יװ ,עלעבַײװ ערענעש נייק
 .נבָאה טינ כיא פראד ערענעש נייק

 ,רעגָאװש רעטבילעג נַײמ ,נַײא כיז רעה --
 ;נגָאז ריד לעװ כיא סָאװ ,נַײא כיז רעה
 ,מעַײנ א ינטרָאגנַײװ א נצנאלפראפ רימָאל
 .נבָאה רימ נלעװ טכורפ ערענעש נוא

 ,נרעגעװש עטבילעג נַײמ ,נַײא כיז רעה --
 :נגָאז ריד לעװ כיא סָאװ ,נַײא כיז רעה
 ,טָאה רעטסעװש נַײד יװ ,כעלרעדניק ערענעש נייק
 .נבָאה טינ כיא פראד ערענעש נייק

 ,רעגָאװש רעטבילעג נַײמ ,נַײא כיז רעה --

 :נגָאז ריד לעװ כיא סָאװ ,נַײא כיז רעה

 ,טעפוב נופ נעלסילש יד קעװא רימ ביג

 ,נבָאה ענעסאכ עדייב רימָאל נוא

 ,נרעגעװש עטבילעג נַײמ ,נַײא כיז רעה --
 ;נגָאז ריד לעװ כיא סָאװ ,נַײא כיז רעה
 ,טעפוב נופ נעלסילש יד ריד אנ
 .נבָאה ענעסאכ עדייב דימָאל גוא

 ,רעטסעװש עטבילעג נַײמ ,נַײא כיז רעה --
 ?נזעװעג טכאנ עצנאג א וטסיב ּוװא
 .נרָאװעג טלאק כָאד זיא ערעשטעװ נַײד
 .נבָאה טינ עָאנאה ניק כָאד טסעװ וד
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 ,עטבילעג רעטסעװש נַײמ ,נַײא כיז רעה --
 ,נגָארטעצ יוװא טינ ַײז
 ,נאמ רעטבילעג נלײמ נייגנירא טעװ דלאב
 .נגָאיסיורא בוטש נופ כיד רע טעװ

 ,נעגנאגעגנירא זיא נאמ רעד יװ
 .נגָאא נוא נבַײרט נבױהעגנָא ריא רע טָאה יװא
 ודלאה נפא ניטש א נדנובעגנָא ריא טָאה רע
 ..נפרָאװעגנַײרא כַײט נפיט ניא ריא טָאה נוא

40 

 ,עקירעמא נייק נרָאפעג זיא עטאט נַײד
 ,ריב זָאלג עטסעב יד טרָאד רע טקנירט
 ,רעדניק עניילק ייוצ טימ טזָאלעגרעביא רע טָאה כימ
 .ריט רעד אב ינָא נא יװ יוזא

 ,עקירעמא גייק נרָאפעג זיא עטאט נַײד
 ,נַײװ זָאלג עטסעב יד טרָאד רע טקנירט
 ,נקילגמוא עלא נופ נטיהראפ טלָאװעג מיא בָאה'כ
 .נַײרא טינ עמרוט ניא לָאז רע

 עקירעמא נייק נרָאפעג זיא עטאט נַײד
 ,רעלעב יד פא נריצאּפש טרָאד טייג נוא
 ,עריּפאש עלעכָאר אב טוָאלעגרעביא רע טָאה כימ
 .רעלעט יד נשאוו ריא אב לָאז כ

41 

 ,נרָאפּפָא עקירעמא ניק ,נבעל רעַײט ניימ ,טזומ וד --
 - ,נבַײלבראפ כיא לעװ דנאלסור ניא
 ,נבעל-סיז רעַײט ניײמ ,ריד כיא גָאז ,יוא
 ,נבַײרש רימ וטסלָאז ווירב עטּפָא

 ,נבײרש ,נאמ נַײמ ,ריד כיא לעװ ווירב עטּפָא --
 ,נענ'ייל נָאט יז וטכעװ נענעק טינ
 ,נבעל-סיז רעַײט נַײמ ,ריד כיא גָאז נגָאז
 ינענייװ נָאט וטסעװ רָאי ענַײד פא זא

 ,נעגנאנעג עּפוכ רעד וצ נענַײז רימ נעװ ,וטסקנעדעג ,וטסקנעדעג יצ
 ,טנַײשאב קיטכיל זדנוא נבָאה נרעטש טימ ענָאװעל יד
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 אי 200 א א בי א
 וי יש טא 0 0( ששי יעשו ' יי יש א ישא א יז ער טי

 .צראה גַײמ רימ טָאה לָאמטסנעד כָאנ
 / ,גנאל נעניוװ טינ עדייב נלעװ רימ זא

 א

= 

 . גטראװ רימ פא טסלָאז וד ,טגָאזעג ריד בָאה כיא -
 | .צראה רעטיב נַײד נריר טינ כיז טסלָאז וד
 ,נגרָאמ זיב עליפא נטראוו טינ ניוש נָאק כיא --
 ,צראמש טימ לופ זיא צראה נַײמ לַײװ

42 

 ריטסאנָאמ-עקיורעמאק נופ
 ,כעלאהעמ גייק טינרָאג זיא
 טעװנאגעגּפָא כיז טָאה עלעגייפ
 .כעלאג מוצ טכאנוצקיטַײרפ

 עקייל עבָאב יד יװ 0
 ,טרעהרעד רַאנ סָאד טָאה ו

 נלאפעג יז זיא יוזא
 .דרע'רד נָא ּפָאק נטימ -

 ,עלעגייפ וד ,עלעגייפ --
 !מייהא רימ וצ מוק
 ,נבעג ריד לעװ כיא
 .ניילא טסליװ וד סָאװ

 נבעג ריד לעװ כיא
 ,נאדאנ נוא רעדיילק
 נבעג ריד לעװ כיא
 .נאמ א ראפ ניקסווָאקנאי

43 

 נעקרעדָאיפ טימ עלעגייפ

 : ,לאב א פא נרָאפעג נענַײז
 טפיוקעג ריא רע טָאה

 .לאש א טימ עפאילש א

 לאש נטימ עּפאילש רעד ראפ
 ;טדאמשעג כיז יז טָאה
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 רעקנעש רעד עילע
 --טאלאכ נַײז נָאטעגנָא טָאה -

 :טגָאזעגנָא מיא נעמ טָאה יוזא
 .טדאמשעג כיז טָאה רעטכָאט נַײז

 ,עלעגייפ ,עלעריצ --
 -- ,רימ ֹוצ עשז מוק
 נבעג ריד לעװ כיא
 .ריש א נָא רעדיילק

 נבעג ריד לעװ כיא

 גאדאנ נוא גנוריצ

 וצרעדוצ נוא

 .נאמנגנוי מענייש א

 ,רעדײלק ענַײד טינ פראד כיא --
 ,נאדאנ גַײד טינ פראד כיא
 רָאנ כָאד ליװ כיא
 .נאמ א ראפ וואטסירּפ מעד

 ,וואטסירּפ נידָאּפסָאג
 ,ושָארּפ סאו אי ָאטשט
 ,איערװעי עיטיאינַאגיװ
 ! וגָאמ עינ טעּפרעט

45 

 ,גראב נרעביא ,גראב נפא
 ,גרָאּפ נביוט נעילּפ
 ; נרָאּפ נביוט נעִילּפ
 טשינ סעכאנ נייק רָאג כָאנ בָאה כיא
 .נרָאי עגנוי ענַײמ קעװא נענַײז

 ,רעדירב ,רימ עשז טנאּפש
 ,דרעפ עראק ,עצראווש יד
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 ,טאהעג



 ן

 ,נרָאפ נפיול רימָאל נוא
 ,נרָאפ נפיול רימָאל נוא
 נרעקמוא נענעק כָאנ כיא לעװ רעשפע
 .ברָאי עגנוי ענַײמ

 נרָאי עגנוי ענַײמ טנגעגאב בָאה'כ
 ,קירב נטיירב מעד פא
 .קירב נטיירב מעד פא
 ,מוא כיז טרעק ,נרָאי ,נרָאי --
 !קירוצ ,טסעג ניא שטָאכ

 ,ניײג טשינ נלעוו רימ ,ניינ ,ניינ --
 ,נעמעװ וצ ָאטשינ זיא'ס
 ;נעמעװ וצ ָאטשינ זיא'ס
 טייהרעגנוי טלָאזעג וטסָאה
 ...נעמעשראפ טשינ זדנוא
 טייהרעגנוי טלָאזעג וטסָאה
 ..נעמעשראפ טשינ זדנוא

46 

 לגיּפש נבענ עלערָאס טייטש

 ;טגָאז נוא

 גכַײר זיא עטאט נַײמ נוא ,נייש ניב כיא --

 ?כלײלג רימ וצ כָאנ זיא רעו

 נאמ רעזַײרג א ,רעטלא נא נָא טמוק ָאד
 ;טגָאז נוא
 ,בײלג רייד וצ ניב כיא --
 .נײג רימ טימ טזומ וד

 עמאמ נַײמ ,עטאט נַײמ --
 ,טלָאה רעייז כימ נבָאה

 נעװעלאשז טינ רימ ראפ נלעוו יז

 .דלָאג טימ נענוט

 דלָאג טימ נענוט --

 ,ביטש נבַײלב נזומ
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 ,עלעדיימ ענייש סָאד ,עלערָאס נוא
 .ניײג רימ טימ כָאד זומ

 עמאמ נוא עטאט נַײמ --
 ,ביל רעַײז כימ נבָאה
 נבעגקעװא רימ ראפ נלעװ יז
 .גיו גיא דניק סָאד

 גיו גיא דניק סָאד -

 ,מײה רעד ניא נבַײלב טעװ

 ,עלעדײמ ענייש סָאד ,עלערָאס נוא

 .נייג רימ טימ כָאד זומ

4 

 ,נטרָאג סנטאט ניא רימ כיא ציז
 ,נטרָאק גניא ליּפש ,רימ כיא ליּפש
 נאמ רעטלא נא נַײרא טמוק
 .נָאטעגנָא רעדיילק עסַײװ ניא

 ! עשרעטכָאט ,נגרָאמ-רעטוג א --
 ! עשעדייז ,רָאי-רעטוג א --
 ,רָאי-טוג נַײד כָאנ נעמוקעג טשינ ניב כיא --
 .רָאג כיד נדיישעצ נעמוקעג ניב כיא
 .רָאי עגנוי ענַײד כָאנ נעמוקעג גיב כיא

 ,עמאמ-עטאט נַײמ נַײרא טפור --
 .נרעװו רעגנירג רימ טעװ רעשפע
 :ריט יד פוא נענעפע עמאמ-עטאט יד
 ?ריד טימ זיא סָאװ ,עַײרטעג --

 ,נבעל כימָאל ,עדייז רעטלא ,ָא .--
 ;נגעװ סנרעטלע יד בילוצ רָאנ ,רימ בילוצ טשינ
 ,ביל רעיײז כימ נבָאה נרעטלע יד
 .בוטש ענעדלָאג א נבעגעגקעוװא נטלָאװ ייז

 ,נגיל טבַײלב יז ,בוטש ענעדלָאג א --

 ;נגירק סע נעמ טעװ ,נפראד טעװ עמ נעװ

 ,נײטש טבַײלב יז ,בוטש ענעדלָאג א

 .נײג רימ טימ טזומ וד ,נעמוקעג ריד כָאנ ניב'כ
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 ,רעדורב נוא רעטסעווש ניײמ ניײרא טפור --
 .רעגנירג נרעװ רימ טעװ רעשפע
 :ריט יד פוא נענעפע ייז ,רעדורב נוא רעטסעװש יד
 ?ריד טימ זיא סָאװ ,רעטסעװש עילרטעג --

 ,נבעל כימָאל ,עדייז רעטלא --
 נוא רעטסעוװש נַײמ בילוצ ,רימ ביל :: טשינ

 .נגעוו סרעדורב
 ,ביל רעיײז כימ נבָאה רעדורב נוא רעטסעוװש יד
 .גיו ניא דניק א נבעגעגקעװא נטלָאװ ייז

 ,נגיל טבַײלב גיו ניא דניק א --

 ;נגירק סָאד נעמ טעװ ,נפראד סע טעװ עמ נעװ

 ,נײטש טבַײלּב סע ,גיו ניא דניק א

 .נייג רימ טימ טזומ וד ,נעמוקעג ריד כָאנ ניב כיא

 ,נבעל-נסָאכ נַײמ נַײרא טפור --
 .נרעװ רעגנירג רימ טעװ רעשּפע
 :ריט יד פוא טנפע נסָאכ רעד יװ ,ױא
 !ריד ראפ ניב כיא ,עלאק עַײרטעג --

 ,נבעל כימָאל ,עדייז רעטלא --
 ;נגעװ סנסָאכ נַײמ בילוצ ,רימ בילוצ טשינ
 ,טלָאװעג רעיײז טָאה עלאק יד נסָאכ רעד
 .דלָאג נוא לרעּפ נבעגעגקעווא טלָאװ רע

 ,נגיל נבַײלב ייז ,דלָאג נוא לרעּפ --

 ;נגירק עלאק רעדנא נא טעװ נסָאכ נַײד
 ,נײטש נבַײלב יז ,דלָאג נוא לרעּפ

 ,נייג רימ טימ טזומ וד ,נעמוקעג ריד כָאנ ניב כיא

 ,ולנעמאמ ,עידא ,עידא --
 !וינעטכיל ייווצ נָא ניוש דניצ
 ,עידא ,עידא ,עידא
 .!ניֹוש כימ טמענ סעװָאמאכלאמ רעד
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48 

 ,נרענָאילימ עסיורג ריא ,רעסומ א כיז טמענ
 ,מענַאּפ מענעדלָאג מעד ךּפישטָאר נופ
 :נריצלַאטש דלָאג טימ טינ נעק עמ יװאיװ
 .םינָאצּפאק עלא יװ ךע זיא נברָאטשעג
 געמוקעגנירא עסאק ניא זיא דלישטָאר

 --,נרילוקעּפש דלָאג נַײז טימ טלָאװעג טָאה נוא
 :נרָאװעג נעגנאפעג פעקייט רע זיא יוזא
 .נריט עלא טכאמראפ מיא ראפ כיז טָאה עס
 ,נגוא ענַײמ ניא טסנַײש וד ,דלָאג וד ,דלָאג וד --
 ,טױר רעַײפ א יװ יוזא
 נבעגעגקעװא נצנאגניא כיד טלָאװ כיא
 .טיורב לקיטש נקורט א ראפ

 ,רעטומ עביל נַײמ ,טגערפעג כיד בָאה כיא --

 .נעמוקעגנײרא עסאט רעד זיא ניהּוװ

 :רעטומ ערעַײט גַײמ ,טרעפטנעעג רימ וטסָאה

 ."נעגנאגעג רע זיא טיזיו א טימ רעסייק מוצ ,

 ,טמעלָאכעג מעלָאכ א רימ כיז טָאה ּפָאס מוצ

 .עסאק ניא טגיל עטאט רעד זא

 נטילעג רעגנוה רע טָאה סעלסעמ גביז
 ינגיוזעג רעגניפ ענַײז נופ טולב סָאד נוא

 ,מירָאסײק עלא ראפ טמיואב כיז טָאה דלישטָאר ,יוא
 ;גבראטש טינ רעגנוה ניק נופ נעק רע זא
 ,קילגמוא נסיורג מעד נעמ טעז פָאס מוצ
 .נבבראש א יװ נכָארבעצ טגיל רע יװ

89 

 ?דָאנ א נָא נוא לדָאנ א טימ
 .לדָאג דעװָאקעב רימ כיא יינ
 ,בעדָאפ א טימ לדָאנ א בָאה כיא זא נוא
 .מידָאגב עטסנעש יד ּפֶָא רימ כיא יינ

 .ואא לדָאנ א טימ
 ,טורעגניפ א טימ לרָאנ א בָאה כיא זא נוא
 ,טוראב טלעװ נַײמ ּפָא .רימ כיא בעל
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 ..האא לדָאנ א טימ

 ,נזַײא-נוא-רעש יד מענ כיא יבא

 .נזַײּפש רעדניק-נוא-בַײװ נַײמ ניוש כיא נעק

 סופ א פא סופ א רימ גיילראפ כיא

 ,טיז-רעקוצ עלעדיל א רימ גניז נוא

 לדָאנ א נָא נוא לדָאנ א טימ

 .לרָאג דעװָאקעב רימ כיא יינ

50 

 רעדַײנש א טציז
 ,סופ א רעביא סופ א

 עלעדיל א טגניז :
 . .סיז-רעקוצ

 רימ כיא ייטש |
 ,ריט רעד אב |

 רימ וצ טרָאפ
 .רופ עווָאבראקס א

 ; ריא כיא גערפ
 ? וטסרָאפ עשז ּוװ --
 :יז טגָאז
 ,ריד וצ עקאט --

 ,לסערּפ מעד נופ

 ,לרעש מעד נופ

 בַײװ נַײמ נָא כיא וט :

 ,לרעּפ זדלאה א

 ,אל-אל-אל-ארט

51 

 ,נרעלקאב כיז נלָאז נשטנעמ עשיטַײל עלא

 .נרעוו רעדַײנש טפראדעג ייז נבָאה

 עכָאלעמ ענייש א ויא רעדַײנש א

 .עכָאּפשימ רעניש א נופ סיורא טמוק נוא
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 --נַײז וצ טֹוג זיא רעדַײנש א ,רעדַײנש א |
 .נייפ רעייז לברעק א טנידראפ רע
 --לדָאנ רעד טימ טורעגניפ א
 .לדָאג דעװָאקעב לברעק א רע טנידראפ

 ,ריט רעד ניא נָא רימ טגנילק עמ
 ,רימ נגעקטנא קישטשאקאז א טייג
 ,טצוּפעגסיוא כעלעוויטש יד נוא
 .טציז רעדַײנש א ּוװ ,טגערפ רע נוא

 ,בָארג זיא לדָאנ נוא טורעגניפ נַײמ איטָאכ
 .װָאר נראפ סע גיוט נגעווטסעדנופ
 ,עריומ נײק טינ מענייק ראפ בָאה כיא נוא
 .עריוכס עליופ ניק טינ רימ אב זיא'ס לַײװ

52 

 ,סופ א רעביא עלעסיפ א ,רימ כיא ציז
 .סיזירעקוצ עלעדיל א רימ גניז נוא
 ,טלעװ יד סיוא רָאג זיא נַײז וצ רעדַײנש א
 ,טלעג רע טנידראפ ,טמוק רע :ניהּוװ
 ,גרעלקאב נלעװ כיז נטלָאװ נדלָאי יד זא
 .נרעװ סרעדַײנש עלא ייז נטלָאװ
 ,דייר עקידנפאג נדייר נעק רעװ
 ,דײלק א נייש נעײנ נעק רעװ נוא
 ?גנוי רענַײפ א עקאט זיא רעװ נוא
 !גנילק עשימ --- כיא עקאט
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 רָאמוה גוא עריטאס

 טַיײקמורפ נגעק

1 

 | עַײרָאה ווָאלָא יורייוװאכיימ יציומאה) .היארה ןילע ורבחמ איצומה

 + .עַײנ א עסַײמ א גלייצרעד כַײא כיא לעװ מיסינ סנבער מעד נופ

 ,פאצדּפיצ ,לגיצ-עגיצ ,לּפאצ-עגיצ-גיצ

 !ּפאצ-גיצ-גיצ ,לּפאצ-עגיצ-גיצ

 ,עבאר-ענַײשיוה-עצָאמ נפָארטעג כיז טָאה עסַײמ יד
 .עבאג סנבער מאב עלעקעב א רָאכב א נרָאװעג נרָאבעג זיא

 ,וואא לּכאצ-עגיצ-גיצ

 נריצ נוא נצוּפ מיא נסייהעג עבער רעד טָאה
 : .גריפ מיא עװקימ ניא סענַײמוא-סעלַײש נָא נוא

 : ,וואא ?ּפאצ-עגיצ-גיצ

 ,נלפ צנאג נוא נייש צנאג נָאטעגנָא נעמ טָאה לקעב סָאד
 .ניײרא עװקימ ניא טריפעג דעװָאק סיורג טימ םיא טָאה עמ נוא

 .ואא לּפאצ-עניצ-גיצ

 ,נרָאה נראפ עבער רעד --קע נראפ מידיסכ יד
 .גרָאװעג נפָאלטנא נוא גנורּפש א נבעגעג טָאה לקעב סָאד

 .ןואא לּפאצ-עגיצ-גיצ
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 ,נכוז עלעקעב סָאד נפָאלעג עלא נענַײז -
 .גכוד נופ נעהיוק רעד נּפָאלעג עליפא זיא'ס

 .וואא לּפאצ-עגיצ-גיצ

 : ורעמורק רעד םמייאכ נפָאלעג זיא מיא כָאנ

 ירעמורפ רעד טעכיש רעד נפָאלעג זיא מיא כָאנ

 .וואא לּפאצ-עגיצ-גיצ

 ,װָאנָאז נראפ עלעקעב סָאד פאכ א נבעגעג טָאה טעכיוש רעד
 . .וָאנָאפעב געװעג זיעמ ,עליכמיב ,מיא רע טָאה

 .וואא לּפאצ-עגיצ-גיצ

 ,נזעװעג קעביד א זיא סָאד זא ,נעזעג עלא נבָאה

 .ננעל וצ עמשיוק נסייהעג ,עבער רעד ,רע טָאה

 יוואא לּפאצ-עגיצ-גיצ

 ,נשטנעב וצ למיוג נסייהעג רע טָאה סננרָאמוצ פא

 ינשטנעמ עלא קעביד נופ נעװעג לצאמ טָאה רע סָאװ

 .ןואא לּפאצ-עניצ-גיצ

 ,בטָאּפש נוא נכאל םעד נופ טעוו ,סעַײטלוה ,מיסרָאקיּפא ,ריא

 .גטַארב נוא נענערב טלעװ רענעי' פא ראפרעד כַײא נעמ טעװ

 יואא לּפאצ-עגיצ-גיצ

2 

 מידיסכ יד טימ עבער רעד
 ,נעװעג עשָאבאי רעד פא נענַײז

 !עבער רעד ,ייװ יוא
 ,נעורעד שיפ א עשָאבאי רעד פא נבָאה נוא

 !עבער רעד ,ייוו יוא

 שיפ מעד טָאה עבער רעד
 ,טכארטאב טוג צנאג

 !עבער רעד ,ייוװ יוא
 ,טכארבעג נצעבער רעד מייהא שיפ םעד טָאה נוא

 !עבער רעד ,ייוו יוא
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 7 שיפ מעד טָאה נצעבער יד
 : ,טקוקאב טוג צנאג

 !עבער רעד ,יײװ יוא

 ,טקורעגנַײרא טנלָאשט ניא שיפ מעד טָאה נוא
 !עבער רעד ,ייװ יוא

 שיפ מעד טָאה עמ זא נוא
 ,נעמונעג שיט מוצ

 !עבער רעד ,ייװ יוא
 ,נעמוקעגנָא ּפָאק א דיסָאכ נדעי זיא

 !עבער רעד ,יײװ יוא

 ,נסיו ריא טליו רעשפע

 ונעװעג זיא עסַײמ יד יװ

 !עבער רעד ,ייוו יוא
 גננעװעג טינ עסַײמ נייק רָאג עסַײמ יד זיא

 !עּבער רעד ,ייוו יוא ;

3 

 נעיָארטס טעוװ'מ סָאװ נופ ,ריא טסיײװ
 ,דָאב סנבער מעד
 ?דָאס נטימ גרעביא טייטש סָאװ
 רענייטש נייק נופ טינ

 ,לגיצ ניק נופ טינ נוא
 ,מילָאכַײמ ערעַײט נופ רָאנ
 ,לגוק נופ נוא סעמיצ נופ
 נַײז נלעוו קינָאה טימ
 ,נקע ריפ עלא טרימשעג
 גײטש נלעוו כעלמידיסכ נוא
 .נקעל גלעו נוא
 ,ניוש נעמ טבעלרעד יװ ,יוא
 !סָאד ניוש נעמ טבעלרעד יװ

4 

 ,מעליוא-עריוב רעד נעװעג טסלָאװ וד געװ --
 ? נָאטעג וטסלָאװ סָאװ
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 ,מעליוא-עריוב רעד נעװעג טסלָאװ וד נעװ
 ?טכאמעג וטסלָאװ סָאװ
 ,טכאמעג נוא טכאמעג טלָאװ'כ --
 ,נייגנַײרא טשינ גװיױא ניא לָאז רע ,טנלָאשט א טכאמעג טלָאװ'כ
 ;טכאמעג כיא טלָאװ סָאד
 ,נבעגעג קנערק א כיא טלָאװ מיסרָאקיּפא
 .כעלמידיסכ יד רָאנ
 ,נעװעג סעמע סָאד טלָאװ ַײװעלא ,לװעלא ,ַײװעלא
 !נעװעג סעמע סָאד טלָאװ ײװעלא ,ַײװעלא ,ַײװעלא

 .װאא נעװעג טסלָאװ וד נעװ --
 ,טכאמעג נוא טכאמעג טלָאװ'כ -
 ,נײגנַײרא טשינ טנלָאשט ניא לָאז רע ,לגוק א טכאמעג טלָאװ'כ
 ;טכאמעג כיא טלָאװ סָאד
 ,נבעגעג קנערק א כיא טלָאװ מיסרָאקיּפא
 ,כעלמידיסכ יד רָאנ
 ,נעװעג סעמע סָאד טלָאװ ַײװעלא ,ַײװעלא ,ַײװעלא
 !נעװעג סעמע סָאד טלָאװ ַײװעלא ,ַײװעלא ,ַײװעלא

 .ואא נעװעג טסלָאװ וד נעװ --
 ,טכאמעג נוא טכאמעג טלָאװ'כ --
 טשינ נקראּפ ניא לָאז רע ,מעלױסעב א טכאמעג טלָאװ'כ

 ,נייג נַײרא
 ;טכאמעג כיא טלָאװ סָאד
 ,נבָארגאב קנעוק א כיא טלַאװ מיסרָאקיּפא
 .כעלמידיסכ יד רָאנ
 ,נעװעג סעמע סָאד טלָאװ ייוװעלא ,ײװעלא ,ַײװעלא
 !נעװעג סעמע סָאד טלָאװ לײװעלא ,ַײװעלא ,ַײװעלא

5 

 ,נבער מעד וצ לדיסָאכ רעד טרָאפ
 ..נגערסקאלש א טּפאכעגנָא מיא טָאה

 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ

 ,נעמונעגנָא מיא טָאה נגערסקאלש רעד יװ
 .נעמוקעגנַײרא עמשטערק ניא רע זיא
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 ונעמונעגוצ יז טָאה טוה מענייש מעדי

 1 טיט עבדי אי א
 עי א טעטש טיש ער 0

 6 עי

3 

 / !טָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב-מיב ;לדיסָאכ רעד טכאמ

 ,נעקנירט נפנארב לזעלג א נעמונעג טָאה רע יװ
 .נעקניװ לדיימ מוצ נעמונעג רע טָאה

 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ

 ,נלעפעג רעייז רימ טסיב ,עלעדיימ ,עלעדיימ --
 !נלערק טימ לרינש א נעקנעש ריד לעװ כיא

 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ

 ,נעמונעגוצ יז טָאה נלערק לרינש סָאד
 .נעמוק רעטעּפש נסייהעג יז טָאה מיא נוא

 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכַאמ

 !מָאב-מיב :לדיסַאכ רעד טכאמ

 נטוג רעייז רימ טסיב ,עלעדיימ ,עלעדיימ --
 !טוה םעניש א נעקנעש ריד לעװ כיא

 !םָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב -מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ

 .נעמוק רעטעּפש נסיײהעג יז טָאה מיא נוא
 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב-מיב :לדיסַאכ רעד טכאמ

 ,נײש רעײז רימ טסיב ,עלעדיימ ,עלעדיײמ --
 !ניױרק ענעדלָאג א נעקנעש ריד לעװ כיא

 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ

 ,געמונעגוצ יז טָאה ניורק ענעדלָאג יד

 ינעמוק רעטעּפש נסייהעג יז טָאה מיא נוא

 !םָאב-מיב :לדיסַאכ רעד טכאמ

 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
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 / ןנכאז ענַײמ ּפָא ביג ,עלעדייז :
 / !נכאל נעמ געמי לדיסָאכ אזא גופ

 !מָאב-מיב ;לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ

 ,געטש-נוא-געװ נָא קעװא רע זיא
 ,געט גַײנ יד ניא טנוה א יװ

 !מָאב"מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ
 !מָאב-מיב :לדיסָאכ רעד טכאמ

6 

 ,ערָאמעג רעד אב ?דיסָאכ א נסעועג זיא'ס
 .ערָאהרעציעי רעד טּפאכעגנָא מיא טָאה

 !מָאב-מיב :לדיסָאכ סָאד טכאמ
 !מָאב-מיב :לדיסָאכ סָאד טכאמ

 ,נעמוקעגנַײרא עמשטערק ניא רע זיא

 .נעמונעג טרַאד נפנארב לסיב א

 .ואא לדיסָאכ סָאד טכאמ

 ,נעקנורטעגסיוא נפנארב לסיב א
 .נעקנּוװעגוצ לדיימ מענייש א

 .וואא לדיסָאכ סָאד טכאמ

 ,נלעפעג רימ טסיב וד ,לדיימ נייש וד --
 .נלערק לטניב א נפיוק ריד לעװ כיא

 .וואא לדיסָאכ סָאד טכאמ

 ,נעמונעגוצ נלערק לטניב סָאד
 .נעמוק רעטעּפש נסייהעג מיא טָאה

 .וואא לדיסָאכ סָאד טכאמ

 ,טכאנאב טעּפש נעמוקעג רע זיא
 ,טכאמעגוצ רעיוט-נוא-ריט

 .וואא לדיסָאכ סָאד טכאמ
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 ,לרינש מעד אב נבעגעג יצ א רע טָאה
 ,לריט ניילק א טנפעעג מיא כיז טָאה

 ,וואא לדיסָאכ סָאד טכאמ

 ,כעייציור וד ,דיסָאכ וד ,יוא --
 .כעיומ ניא צלָאה קיטש א דלאב וטסּפאכ טָא

 ,ואא לדיסָאכ סָאד טכאמ

7 

 ִּי ,פָאוָאליפ וד ,רעהא מוק

 ' ,לכעיומ נשיצעק נַײד טימ

 שיט סנבער מוצ רעהא מוק

 .לכײס ָאד כיז נרעל נוא

 טכארטעגסיוא וטסָאה פישפמאד א
 ;רעביא כיז טימרעד טסמענ נוא
 סיוא לכיט נַײז טײרּפש עבער רעד

 .רעבירא מאי מעד טייג נוא

 טרעלקעגסיוא וטסָאה נאבנזַײא נא
 ;צערָאּפ א טסיב וד ,טסניימ נוא

 ,טכאל נצעבער יד ,טעּפש עבער רעד
 ,סערָאּפאק פא סָאד פראד רע

 ּוטוט עבער רעד סָאװ ,נעד וטסייוו יצ

 ?סעדיכעיעב טציז רע סייב

 טילפ למיה ניא רע טונימ נייא ניא

 .סעדוסעלאש טרָאד טעװארּפ נוא

8 

 ,טרָאפ עבער רעד ,טרָאפ עבער רעד
 --געמוקעג ניוש זיא עבער רעד
 . ,טרָאװק א טימ נפנארב עשז טקנירט
 !נעמיס רעטוג א זיא סע

 ,טפיול ,כעלעבַײװ ,עשז טפיול

 !טפיק כעלרעדניק עטוג
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 ,טסימ יװ ,דעװָאק נוא טלעג
 ,טסיזמוא-בלאה רע טיג

 ,גַײא כיז טראּפש עבער רעד זא
 ,ענָאװאק סיורג טימ יבא
 ,נרעװ ענרומכ עליפא געמ
 .ענָאװעל יד נַײז ניוש זומ

 ,נגרָאמ זיא --טנַײה טינ זא
 ;נגרָאז טינ רָאג כיז טלָאז ריא
 ,נבײלג נבער מעד טגעמ ריא
 .גבעג ענַאװעל א טעװ רע זא

 ,סימ רעייז זיא נביילג וצ טינ

 --נעזעג ניילא כיא בָאה סָאד

 ףסיפ עדײב פא רעמורק א נעמוקעג זיא'ס

 :נײג גסייהעג עבער רעד מיא טָאה

 סעילוק יד קעוװא פראוו --
 - !סע ליװ כיא ,דניװשעג פיול נוא

 טרעהעג נבער מעד טָאה רעמורק רעד
 .טרעקעגרעביא כיז טָאה נוא

9 

 ,טלעװ רעד ניא רערעדעי כָאד טסייו סָאד

 ,גרָאפ נבער מוצ מירכָאס זא

 ,נביג נעידיּפ א נבער מוצ מירכָאס

 "רב א נבעו מעד סָאד טיג

 שטיינק א יײז נגעק כיז טיג רע
 :וצ ייז טגָאז נוא
 ,עריומ נָא ייג ,ייג --
 ,קילג סנבער נטימ
 ,ערױכשערָאמ נָא
 ,קילג סנבער מעד טימ

 ;טלעװ רעד ניא רערעדעי כָאד טסייו סָאד
 ,טרָאפ נבער מוצ ווענאג רעד זא

241 



 אי

 ,טיג נעידיּפ א נבער מוצ ווענאג רעד

 ײרב א נבער מעד סָאד טיג

 שטיינק א מיא נגעק כיז טיג רע
 :וצ מיא טגָאז נוא
 ,עריומ נָא ייג ,ייג --
 ,סענ סנבער מעד טימ
 ,ערױכשערָאמ נָא
 .סענ סנבער מעד טימ

10 

 נעמוקעג ערָאקא נא כָאד זיא נבער מוצ
 .דניק א ליװ יז ,עשָאקאב א טימ
 ,ערָאצ א ,יוא ,עלוסב א כיוא
 .דנילב נגיוא עדייב פא
 :נעװעג סָאד זיא סעפיומ סנבער מעד
 ,נרָאפעג מייהא קידנעעז זיא ערָאקא יד
 .נרָאטעּפמיק א נבילבעג זיא עלוסב יד

 סעפיומ א סָאד זיא ,ייװ יוא
 ,נילא נבער מענופ עקאט ,עקאט
 ,ליוװ זיא נבער מעד נוא ,טוג זיא נבער מעד
 .נעװעג סָאד זיא סעפיומ סנבער מעד

 נעמוקעג רענעגושעמ א כא כָאד זיא נבער מוצ
 .נרעװ רָאלק ליװ רע ,עשָאקאב א טימ

 ,רָאי א נציּפָא כיז אב נסיײהעג מיא טָאה עבער רעד
 .רָאלק נרעװ לָאז רע יידעק
 ,רָאי א נבער מאב נסעזעגּפָא זיא רע יוזאיו
 .רָאלק לָאמנייק גרָאװעג טינ רע זיא יוזא

 .ואא סעפיומ א סָאד זיא ,יײװ יוא

 נעמוקעג רעמורק א כיוא כָאד זיא נבער מוצ

 .נרעװ כַײלג ליו רע ,עשָאקאב א טימ
 ,נָאטנָא סעילוק רָאפ א נסייהעג מיא טָאה עבער רעד

 .נרעקרעביא טינ כיז לָאז רע יידעק
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 ,טרעהעגוצ נבער מעד טָאה רע יוזאָיוו

 .טרעקעגרעביא סעשזירק יד פא כיז רע טָאה יװא

 סעפיומ א סָאד זיא ,יײװ יוא
 .נילא נבער מענופ עקאט
 ,עקאט נבער מעד
 ,עקאמ א נבער מעד
 .נעװעג סָאד זיא סעפיומ סנבער מעד

11 

 ,נעזעג סָאד טָאה רעװ
 ,טרעהעג סע טָאה רעװ נוא
 רעסאוו טימ רעַײּפ זא
 ?ךרעפ א יװ נריפ נלָאז

 רעפַײפ א רע טָאה ,יוא

 ,כעיוק מענרעזַײא נא טימ

 ,רעסאוו כיז טסיג נטנוא נופ

 !כיור א טראּפש נביוא נופ

 גליוק עסייה
 ,לכַײמ א מיא אב זיא
 רעסאוו טלאק
 .לכַײי א מיא אב יא

 .װאא רעפַײפ א רע טָאה ,יוא

 ,מעליולעשעניוביר ,דלאווג
 ,נרָאי יד מיא אב ּפָא מענ
 נפַײפ נענעק טינ לָאז רע
 !נרָאפ נענעק טינ לָאז נוא

 .האא רעפַײפ א רע טָאה ,יוא

12 

 ?ניב כיא רעוו ,ריא טסייוו

 .נרעגָאז עטלא יד

 ?ניוװ כיא ּוװ ,ריא טסייוו

 .מייה נַײמ זיא פיוהלוש נפא
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 ,ּפאלק א טוט עמ יװ
 ,פאכ א כיז כיא וט
 ,לוד ןיא ּפָאק נַײמ שטָאכ
 .לוש ניא כַײלג ביא פיול

 לוש נופ רימ כיא ייג

 ,סעניכט ענַײמ עלא טימ

 נפנארב קנורט א כיא וט

 ,סענילב עסייה טימ סיײבראפ נוא

 מעליוסעב נפא כיא יג
 ,עקשאמ לשעלפ א טימ
 עווייצאמ רעכעלטיא וצ
 .עקסאּפָאּפ א כיא כאמ

 מינָאכדאש יד נופ
 ,ריט יד וצ טינ כיז טכאמ
 ,לדער א רָאנ ּוװ נוא
 .רימ מורא נעמ טדער

 רעדעב נטימ עליפא
 ,טדערעג כיוא ניוש רימ נעמ טָאה
 נעלּפוטש ענַײמ טינ נעװ
 .טערטרָאּפ א כיא ניב

13 

 !עבמעב מוקָאיל - סענוסאל רענליוו
 ! עבמעב מוקָאיל - סעקינטָאלק רעוועינשיוו
 !עבמעב מוקָאיל - נגיצ רענארּפוז
 ! עבמעב מוקָאיּפ -- קעב רעציווקסאז
 !עבמעב מוקָאיל -- עהאלוק רעוװדעבעל
 !עבמעב מוקָאיל - סעשידאל רענשטעדָאלַאמ
 !עבמעב מוקָאיל - מירייזאכ רעקסנימ
 !עבמעב מוקָאיל -- רעבַײרט-נרעב רענָאגראמס
 !עבמעב מוקָאיל -- עליכעמ יועווערק
 ! עבמעב מוקָאיל - נעננאגעג יז נענַײז
 !עבמעב םמוקָאיל - עמָאכלימ א פא
 ! עבמעב מוקָאיל -- נסָאשעג ייז נבָאה
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 !עבמעב מוקָאיל -- נליוק ענעיורטש טימ
 ! עבמעב מוקַאיל -- נסקיב ענעריּפאפ טימ
 !ָאלײלאה ישטּפאה
 !עבמעב מוקָאיל - נצעבער רעצּפיוטש
 !עבמעב מוקָאיל -- רעסאו נּפעש נעגנאגעג ןיא
 !עבמעב מוקָאיל-- מענורב מענרעצליה א ניא
 !עבמעב מוקָאיל --לוש רעטרעיומעג ניא
 !עבמעב מוקָאיל -- רעסאוו לד טּפעשענגנָא יז טָאה
 !עבמעב מוקָאיל .עשודק א טּפאכעג

 !עבמעב מוקָאיל -- רעזאכ א נפַאלעגוצ זיא
 !עבמעב מוקָאיל רעקסנימ א עקאט נוא
 !עבמעב מוקַאיל -רעסאוו יד נעשטּפַאילכ נעמונעג
 .!צויאה ! שיױדָאק ..! צויאה !שױדָאק
 !ָאליײלאה ישטּפאה
 !עבמעב םוקָאיל - כעלעמיווא
 ! עבמעב מוקָאיל -- נטירעג טָאה
 !עבמעב מוקָאיל נּפָאה טימ קאז א פא
 ! עבמעב מוקָאיל -- נסימשעגרעטנוא טָאה נוא
 !עבמעב מוקַאיל - עצינטוק רעקיכלימ א טימ
 !ַאלײלאה ישטּפאה
 !עבמעב מוקָאיל - עטוועצאק יִד עלייב
 !עבמעב מוקָאיל -- גילפ א טרעביירטעג טָאה
 .לרעבעל נפא רָאטַאמוא-לאט א נענופעג יז טָאה
 !ַאלללאה ישטּפאה

14 

 ,לרעמעז א ,לרעמעז א

 !לרעמעז א נעגניז רימַאל ,יוא

 !עבמעב מוקָאי-- רעטסוש רעד עלעמערווא

 !עבמעב מוקָאי-- רעדַײנש רעטוג א זיא

 !עבמעב מוקָאי --נוויוא נא רע טכאמ

 !עבמעב מוקָאי-- עילאט ניא רע טגיל

 !עבמעב מוקָאי- רעסאוו עצינעמָאּפ א יװ
 ,רעטָאפ נַײמ טָאג ,עטאט נַײמ טָאג

 !ָאשָארָאכ מָאזאר

 ?נעװעג סָאד זיא נעװ ,נעװעג סָאד זיא נעו

 ! ָאלללאב יצּפאכ
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 ,לרעמעז א ,לרעמעז א
 !לרעמעז א נעגניז רימָאל ,יוא
 !עבמעב מוקָאי - נטירעג טָאה כעלעמיווא
 !עבמעב מוקָאי--נטילש א פא רעמוז

 !עבמעב מוקָאי נזײביר א פא רעטניװ
 ! עבמעב מוקָאי -- נסימשעגוצ
 !עבמעב מוקָאי--מיסוס רָאּפ ַײרד
 !עבמעב מוקָאי לטכיל-עקענאכ א טימ
 ,רעטָאפ נַײמ טָאג ,עטאט נַײמ טָאג
 ! ָאשָארָאכ מָאזאר
 ?נעװעג סָאד זיא נעװ ,נעװעג סָאד זיא נעװ
 !ָאלַײלאב יצּפאכ

 + בעלכיימש נוא נסאּפש 2

1 

 ןסנײפ וד עלעדיימ וד ,סנייש וד עלעדיימ וד --

 .סניוא שינעטער א נגערפ סעּפע כיד לעוװ'כ

 זױה א ראפ רעכעה זיא סָאװ

 ?זױמ א ראפ רעקנילפ זיא סָאװ נוא

 ,ּפָארט רעשיראנ ,רעכָאב רעשיראנ --
 !ּפָאק גַײד ניא לכייס נייק טינ טסָאה וד
 ,זײה א ראפ רעכעה זיא כיור רעד
 .זיױמ א ראפ רעקנילפ זיא צאק א

 ,סנַײפ וד עלעדיימ וד ,סנייש וד עלעדיימ וד --
 .סניוזא שינעטער א נגערפ סעּפע כיד לעװ'כ
 לאוק א ראפ רעפיט זיא סָאװ
 ?לאג יװ רערעטיב זיא סָאװ נוא

 ,ּכָארט רעשיראנ ,רעכָאב רעשיראנ --

 !ּפָאק נַײד ניא לכייס נייק טינ טסָאה וד

 ,לאוק א ראפ רעפיט זיא עריוט יד

 ,לאג יװ רערעטיב זיא טיוט רעד
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 ,סנַײפ וד עלעדיימ וד ,סנייש וד עלעדיימ וד --

 .סניוזא שינעטער א ננערפ סעּפע כיד לעװ כ
 שיט א נָא זיא בוטש א ראפ סָאװ
 ?שיפ א נָא זיא רעסאו א ראפ סָאװ נוא

 ,ּפָארט רעשיראנ ,רעכָאב רעשיראנ --
 !ּפָאק גיד ניא לכייס נייק טינ טסָאה וד
 ,שיט א נָא זיא בוטש-דָאב יד
 .שיפ א נָא זיא רעסאוו-עווקימ יד

 ,סנַײפ וד עלעדיימ וד ,סנייש וד עלעדיימ וד --
 .סניזא שינעטער א נגערפ סעּפע כיד לעוו'כ

 דמאז א נָא זיא רעסאו א ראפ סָאװ ;
 ?דנאל א נָא זיא כעליימ א ראפ סָאװ נוא

 ,ּפָארט רעשיראנ ,רעכָאב רעשיראנ --
 !ּפָאק גַײד ניא ?כייס ניק טינ טסָאה וד
 ,דמאז א נָא ןיא גױא נופ רעסאו יד
 .דנאל א נָא זיא נטרָאק נופ כעליימ רעד

 ,סנַײּפ וד עלעדיימ וד ,סנייש וד עלעדיימ וד --
 ,סניוזא שינעטער א נגעופ סעּפע כיד לעװ כ
 לימ א נָא זיא רענלימ רעסָאװ
 ?ליטש א נָא זיא לפעל רעסָאװ נוא

 ,ּפָארט רעשיראנ ,רעכָאב רעשיראנ --
 !ּפָאק נַײד ניא לכייס נייק טינ טסָאה וד
 ,לימ א נָא זיא רענלימ רעטנערבעגּפָא נא
 .ליטש א נָא ןיא לפעל ענעכָארבעגּפָא נא

2 

 רלאו נופ רעב א נעמענַײרא לעוו'כ --
 .נבַײרש נענרעלסיוא מיא לעװ נוא
 ,רעדניק נביז רימ עשז בָאה
 .נבַײלב וטסלָאז לדיימ א נוא

 ,נבָאה כיא לעװ רעדניק נביז --
 ,נבַײלב כיא ?לעװ לדיימ א נוא
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 כעלגיוו נביז רימ עשז כאמ

 .נגײצעג נָא נוא רעסעמ נָא

 נכאמ ריד כיא לע כעלגיוו נביז --

 ,נגײצעג נָא נוא רעסעמ נָא

 רעדמעה נביז פוא רימ עשז יײנ

 ינדַײז נָא נוא נעלדַאנ נָא

 נעיינפוא ריד כיא לעװו רעדמעה נביז --

 ,נדַײז נָא נוא נעלדָאנ נָא

 ,רעטײל א רימ עשז כאמ

 ,נגײטש למיה ניא נענעק לָאז סָאװ

 ,נכאמ ריד כיא לעװ רעטייל א --

 ,נגַײטש למיה ניא נענעק טעװ סָאװ

 ,נרעטש יד רעביא רימ עשז לייצ

 .נדַײמ טינ מענייא נייק טסלָאז

 ,נלייצרעביא ריד כיא לעװ למיה ניא נרעטש --

 ,נדַײמ טינ מענַײא ניק לעװ כיא
 ,ֿבאל נופ שיפ יד סיורא רימ עשז מענ

 ,נבַײלב טינ רענייא גייק לָאז'ס

 ,נעמענסיורא ריד כיא לעװ מאי נופ שיפ יד --
 ,נבַײלב טינ רענייא נייק טעוו'ס

 ,ראנ ניק וד נוא ,גולק ניב כיא
 ,נגיײװש עדייב רימָאל

3 

 רעקיצנאווצ-נוא-פניפ א סיוא רימ עשז טַײכ

 :רעַײרד ענדָארעמאס פא

 ,כעלמירָאמזעלק ,רימ עשז טליּפש נוא

 .רעַײט א עלעדיל א

 ,ושטיר-עשמָאר ,ישטמיר-ישטמָאר
 ,ישטמיר-ישטמָאר ,ישטמיר-ישטמַאר
 .ָאיר-ישטָאר ,ישטמיר-ישטמָאר

"* 
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 רעקיצנאווצ-נוא-פניפ א סיוא רימ עשז טַײב
 4 ; רעריפ ענדָארעמאס פא
 ,כעלמירָאמזעלק ,רימ עשז טליּפש נוא

 .רעירפ סָאװ ,עקיבלעז סָאד '
 .וואא ישטמיר-ישטמָאר |

 רעקיצנאווצ-נוא-פניפ א סיוא רימ עשז טַײב
 ;רענעצ ענדָארעמאס פא
 ,כעלמירָאמזעלק ,רימ עשז טליּפש נוא
 .רענעש כַאנ ,עקיבלעז סָאד

 .וואא ישטמיר-ישטמָאר

 ,דרע נוא למיה נפאשאב טָאה טָאג
 .סיורא נעירָאק א דרע רעד נופ
 ,דרע רעד נופ נעירָאק רעד
 .דרע נוא למיה נפאשאב טָאה טָאג

 .סיווא םמיוב א נעירָאק מעד נופ

 ,נעירָאק מעד נופ םיוב רעד

 ודרע רעד נופ נעירָאק רעד

 .דרע .נוא למיה נפאשאב טָאה טָאג

 .סיווא נגַײװצ מיוב מעד נופ

 ,מיוב מעד נופ נגַײװצ יד

 ,ןאא נעירָאק מעד נופ םיוב רעד

 .סיודא טסענ א נגַײװצ יד נופ
 .האא נגײװצ יד נופ טסענ יד

 .סיוא ףפגיפ א טסענ רעד נופ

 יואא טסענ רעד נופ לגיופ רעד

 .סיורא רעדעפ א לגיֹוְפ מעד נופ

 .ואא לגיופ מעד נופ רעדעפ רעד
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 .סיורא נשיק א רעדעפ מעד נופ

 -.וואא רעדעפ םעד נופ נשיק סָאד

 .סיורא דיומ א נשיק מעד נופ
 .װאא נשיק מעד נופ דױמ יד

 .סיורא רעכָאב א דיומ רעד נופ

 .װאא דיומ רעד נופ רעכָאב רעד

 .סיורא עריוט יד רעכָאב מעד נופ
 ,רעכָאב מעד נופ עריוט יד
 ,דיומ רעד נופ רעכָאב רעד
 ,נשיק מעד נופ דיומ יד
 ,רעדעפ מעד נופ שיק סָאד
 ,לגיופ מעד נופ רעדעפ רעד

 ,טסענ רעד נופ לגיופ רעד
 ,נגַײװצ יד נופ טסענ יד
 ,מיב מעד נופ נגַײװצ יד
 ,נעירָאק מעד נופ מיוב רעד
 ,דרע רעד נופ געירָאק רעד
 .דרע נוא למיה נפאשאב טָאה טָאג

 ּפ

 ; איידיוי ינא דָאכע ? איידיוי ימ דָאכע

 * ,ענעדִיי א זיא סנייא

 ,טבעװש יז טינ ,טבעל יז טינ

 .דרע'רד פא טינ ,למיה נפא טינ

 :אידיוי ינא מיאנש ? אידיוי ימ מיאנש
 ,נקעטש א ניא נקע ייװצ
 ,ענעדִיי א זיא סנייא
 ,ואא טבעל יז טינ

 :: איידיוי ינא ָאשיולש ? איידיוי ימ ָאשיולש

 ,לּפערק א ניא נקע ַײרד
 ,נקעטש א ניא נקע ייווצ
 .װאא ענעדִיי א זיא סנייא
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: 
 הייד

 : : זש

 יש 4 -  ייינע/ א

 :אילדיוי ינא אברא ? איידיוי ימ אברא

 ,טעב א ניא כעלסיפ ריפ

 ,לפערק א ניא נקע ַײרד

 .וואא נקע ייווצ

 : איידיוי ינא ָאשימאכ ? איידיוי ימ ָאשימאכ

 ,ּפאכ א ניא רעגניפ פניפ

 ,טעב א ניא כעלסיפ ריפ

 ,לּפערק א ניא נקע ַײרד

 ,נקעטש א ניא נקע ייווצ

 ,ענעדִיי א ןיא סנייא

 ,טבעװש יז טינ נוא טבעל יז טינ

 .דרע'רד פא טינ נוא למיה נפא טינ

6 

 !מעלָאש רעטעפ ,טנוזעג ַײז
 ,מעלָאכ א זיא טלעװ יד
 ,טלעװ יד זיא מעלָאכ א
 ,טלעג פא טײטש טלעװ יד
 ,ריב נעמ טפיוק טלעג ראפ
 ,ריפ טינ זיא ַײרד סָאװ
 ,ײרד טינ זיא ריפ סָאװ
 ,ַײנ טינ ןיא טלא סָאװ
 ,טלא טינ זיא ַײנ סָאװ

 ,טלאק טינ ןיא מעראוו סָאװ
 ,מעראו טינ זיא טלאק סָאװ
 ,מערָא טינ זיא כַײר סָאװ
 ,כַײר טינ זיא םערָא סָאװ
 ,כַײלג טינ זיא מורק סָאװ

 ,מורק טינ זיא כַײלג סָאװ
 ,מורפ טינ זיא רעױּפ א
 ,רעוּפ א זיא מורפ טינ
 ,רעױז טינ זיא סייז סָאװ
 ,סיז טינ זיא רעיוז סָאװ
 ,סיפ טינ זיא טנעה סָאװ
 ,טנעה טינ זיא סיפ סָאװ
 ,טנעלעגנָא נציז מוצ
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 ,נציז מוצ טנעלעגנָא
 ,נציוש מוצ זיא בַײל א
 ,בַלְל א זיא נציווש מוצ
 ,בַײװ ניק טינ זיא נּײמ א
 ,נאמ ניק טינ זיא בַײװ א
 ,נאפ ניק טינ ןיא ּפָאט א
 ןּפַאט ניק טינ זיא נאפ א
 ,ּפָארק נייק טינ ויא למיק
 ,למיק נייק טינ זיא ּפָארק

 ,למיה נַײק טינ זיא דרע יד
 ,דרע נייק טינ זיא למיה רעד
 ,דרעװש נייק טינ זיא סקיב א
 ,סקיב נייק טינ זיא דרעװש א
 ,סקיפ ניק טינ זיא רעטופ א
 ,רעטופ ניק טינ זיא סקיפ א

 ורעטוּפ ניק טינ זיא צלאמש
 ,צלאמש נייק טינ זיא רעטוּפ

 ,צלאז נָא ןיא עצאמ א
 ,עצאמ א זיא צלאז נָא
 ,עשטאילק ניק טינ ויא דרעפ א

 ,ררעפ נייק טינ זיא עשטאילק
 2 .דרע'רד ניא טגיל רעױּפ

 ,וינעגיורק ,וינעצראה
 ,נבע כימ זָאל
 עלעכלימ עלעִיק
 ,נבעג רימ טעװ
 עלעכלעפ ריא עלעצעק

 ,נבעג רימ טעװ
 לרעבראג עלעכלעפ
 .נבעג כיא לעװ
 לרעדעל לרעבראג
 ,נבעג רימ טעװ
 לרעדעל לרעטסוש
 .נבעג כיא לעװ
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 יז

 א

 כעלעכיש לרעטסוש צ
  .נבעג רימ טעװ אש

 כיא לעװ כעלעכיש נופ :
 כַײלג מָארק א נכאמ
 נרעװ לעװ נוא

 ,כַײר נרָאי סעקצעבַאס כעליימ יו

8 

 ?כעלרעבַײװ פלעװצ נטלא מעד גיוט סָאװ

 עזה מעד טימ בוטש יד טרעק - עטשרע יד

 ,סיורא סאג רעד פא טסימ סָאד טפראוו -- עטייווצ יד

 ,נײא עבורה יד טצייה :עטירד יד

 ,ניירא נוויוא ניא טנלָאשט מעד טקור -- עטרעּפ יד

 ,שיפ לקיטש א טכאמ-- עטפניפ יד

 ,שיט מוצ נאמ נטלא מעד טיירג-- עטסקעז יד

 ,נַײרא רעלעק ניא ּפָארא טייג -- עטעביז יד

 ,נַײװ נטלא מעד פורא טגנערב --עטכא יד

 ,נירא לזעלְג ניא לשעלפ נופ טסיג -- עטנַײנ יד

 ,נײװ מעד נאמ נטלא נטימ טקנירט - עטנעצ יד

 ,טעב סָאד נטלא מעד טעב - עטפלע יד

 .נײרא טעב ניא נטלא מוצ טגנירּפש - עטפלעווצ יד

9 

 ,לכעטסאּפ א ,לכעטסאּפ א לָאמא נעוועג זיא
 נעגנאגעג נרָאלראפ מיא זיא
 .עלעפעש קיצנייא-נוא-נייא נַײז
 ,כעלעדנייטש טימ ,כעלעדנייטש טימ רופ א רע טעז ,רע טייג
 .כעלעדניב יד עלעפעש נופ זיא סָאד זא ,טנימעג רע טָאה
 ,יניודא ,יניודא ,יניודא-:רע טגָאז

 ,יט ווישטאב עינ ישט
 יט לאיזדיו עינ ישט
 /  יצװָא יעיָאמ
 :רע טכאמ
 וטעלני
 קתדלב,אדובי--
 ,ָאטשינ ,אמענ



 אי עשז קאי
 ..?ודירּפ ומָאד ָאד

 נכעלרענרעד טימ ,כעלרענרעד טימ רופ א רע טעז ,רע טייג

 י זיא סָאד וא ,טניימעג רע טָאה

 0 .כעלרענרעה יד עלעפעש נופ

 ,כעלעסינ טימ ,כעלעסינ טימ רופ א רע טעז ,רע טייג

 .כעלעסיפ יד עלעפעש נופ זיא סָאד זא ,טניימעג רע טָאה

 ,יניודא ,יניודא ,יניודא :רע טגָאז

 ,יט וישטאב עינ ישט

 יט לאיודיו עינ ישט

 ?יצװָא יעיָאמ

 : רע טכאמ

 !טעינ

 ליב יעארלב יי

 ,ָאטשינ ,אמענ

 אי עשז קאי

 .:? ודירּפ ומָאד ָאד

10 

 ,ריװג רעסיורג א נעוװעג זיא לָאמא

 ריש א נָא טלעג טאהעג רע טָאה

 ,רעטכעט נעצ טאהעג רע טָאה

 .רעטכעלעג נשיטַײל פא נעװעג ייז נענַײז

 ,עלייב עטייוצ יד ,עדייא עטשרע יד

 נעריווװד עטרעפ יד ,עדלַאג עטירד יד

 ,ענכיו עטסקעז יד ,ענעה עטפניפ יד
 ,ענאכ עטכא יד ,ערלעז עטעביז יד
 .ענשאדִיי עטנעצ יד ,עביוט עטנַײנ יד

 ,טכאמעג נכדאש א ראפ כימ רע טָאה
 .טכארבעגנַײרא בוטש ניא מיכודיש יד מיא כיא בָאה
 נבעל נלעװו ייז נאמזלָאק נעקנאד רימ נלעװ יז
 .נבעג ײז לעװ כיא סָאװ ,מיכודיש יד ראפ

 ,רָאּפ א נענַײז נעילע טימ עדייא
 .רָאּפ א רעדיװ נענַײז נעקרעב טימ עלייב
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 ,רָאּפ א נענַײז נעילאדג טימ עדלָאצ

 .רָאּפ א רעדיװ נענַײז נעקדיװָאד טימ עריוווד

 ,רָאּפ א נענַײז נכערָאז טימ עדלעז

 .רָאּפ א רעדיװ נענַײז נעקצאכ טימ ענאכ

 ,רָאּפ א נענַײז נעקוועט טימ עביוט

 .רָאּפ א רעדיװ נענַײז נעמעכורעי טימ ענשאדִיי

 ,טכאמעג נכדאש א ראפ כימ נבָאה ייז
 .טכארבעגנַײרא בוטש ניא מיכודיש יד יײז בָאה כיא
 נבעל נלעװ ייז נאמזלָאק נעקנאד רימ נלעװ ייז
 .נבעג יײז לעװ כיא סָאװ ,מיקָאלאכ יד ראפ

 ,כעלסעברא- נדאנ נעדייא
 ,כעלעבעב--נדאנ נעלייב
 ,כעלעטשרעג--נדאנ נעדלָאג
 ,כעלמיגָאד--נדאנ נעריוווד
 ,כעלרעּפמַײװ--נדאנ נענכיוו
 ,כעלעמעז נדאנ נעדלעז
 ,כעלעדניירכ--נדאנ נענאכ
 ,כעלעבַײט--נדאנ נעביוט
 .כעלעכַײי- נדאנ נענשאדיי

11 

 ,נעגניז עשז רימָאל
 נעגניז עשז רימָאל
 .לרעמעז א ,לרעמעז א

 (מיגָאדעװ רָאסָאב ,ליוכעעל מעכעל) םיגדו רשב ,לכאל םחל
 ,(מימא'טאמ לָאכעװ) .םימעטמ לֹכוְ

 ?מעכעל זיא סָאװ ,וינעטאט ,רימ עשז גָאז --
 ,עקלוב א מעכעל זיא מיריוג עסיורג יד אב --
 ,עקנירָאקס עראד א מעכעל זיא ,מינָאצּפאק עמערָא ,זדנוא אב נוא
 !מעכעל זיא סָאד

 ?רָאסָאב זיא סָאװ ,עקניטאט ,רימ עשז גָאז --
 ,קידניא נא רָאסָאב זיא מיריװג עסיורג יד אב --
 ,עקשיק עראד א רָאסָאב זיא ,מינָאצּפאק עמערָא ,זדנוא אב נוא
 !רָאסָאב זיא סָאד
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 רשי שש 7 סט ר גע ילי עי הע יח שי א
 א :

  ?מיגָאד ןיא סָאװ ,עקניטאט ,רימ עשז גָאז --
 ,טכעה א מיגָאד זיא מיריווג עסיורג יד אב --
 ױעטלזדנָאיװעג א מיגָאד זיא ,מינָאצּפאק עמערָא ,זדנוא אב נוא

 .,גנירעה
 :! | !מיגָאד זיא סָאד

 ?מימא'טאמ זיא סָאװ ,עקניטאט ,רימ עשז גָאז --

 ,טָאּפמָאק מימא'טאמ זיא םיריוג עסיורג יד אב --

 ,סערָאצ עטקאהעג זיא ,מינָאצּפאק עמערָא ,דנוא אב נוא

 ,מימא'טאמ זיא סָאד

12 

 ,דיגָאנ רעד טסע סעקידניא -- פעלא
 .נאמערַא רעד טעשזירג כעלעדנייב - סייב
 .דיגָאנ רעד טסע כעלעזדנעג - למיג
 ,נאמערָא רעד טָאה סעלאד מעד -- דעלאד
 ,דיגָאנ רעד טסע עטלגערּפעג כעלעדניה יה
 ,נאמערָא רעד טָאה נקעטייוו -- ווָאװ
 ,ריגָאנ רעד טסע רעטוּפ טימ למעז -- נָיאז
 ,נאמערָא רעד טָאה נסאלאכ -- סעכ

 .ךיגָאנ רעד טסע ענעטָארבעג כעלעבַײט -- סעט
 .נאמערָא רעד טָאה מירוסעי -- דֹוי
 .דיגַאנ רעד טגָארט נשָאלאק - פָאכ

 ,נאמערָא רעד טָאה סעשטּפאל -- דעמאל
 .דיגָאנ רעד טקנירט עקשאמ - מעמ
 .נאמערַא רעד ןיא רעטכינ - נונ
 .ךיגָאנ רעד טגָארט רעדיילק ענעטעמאס - כעמאס
 .נאמערָא רעד טייג נסירענּפָא -- נָיא
 .דיגַאנ רעד טסע ענעטָארבעג סעקּפוּפ - ייּפ
 .נאמערָא רעד טָאה סערָאצ -- קידאצ
 .דיגָאנ רעד טסע עטלגערּפעג נטעלטַאק - פוק

 .נאמערָא רעד טעשזירג כעטער - שייר
 .דינֲאנ רעד טרעּכיײר נטסָאריּפאּפ 1: סעקסוועשערעש - ניש
 ,נאמערַא רעד טעקּפיּפ ניטוט -- ווָאט

 יעגדָארג ניא קירבאפ-נסָאריּפאּפ עשידִיי ענעזעוועג א 1
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 0 ,עשאק עטלא גא טלעװ יד טגערפ
 ו ,אל-ייוו-יד-יד-יד-ארט-אל-ארט
 ? מאר-יד-יד-יד-ארט ,יוא ,יוא
 ! מאר-יד-ארט ,מאר-יד-ארט :נעמ טרעפטנע
 .מיד-כארט :נגָאז כָאד נעמ נעק ,ליװ עמ זא נוא
 ,עשאק עטלא יד רעטַײװ כָאד טבַײלב
 ?מאר-יד-יד-יד-ארט-אל-ארט

14 

 ,ננעװעג זיא נבער נַײמ אב

 ,נבער נַײמ אב נעוװעג זיא

 - גזעוועג זיא נבער נַײמ אב

 :עװויינג א

 .רעכעב יד יװ ,רעדמעה :נביז

 - רעכעל טימ ריפ ,סעטאל טימ ַײרַד

 .עוויינג א

 ,נזעװעג ןיא נבער נַײמ אב

 ,נבער נַײמ אב נזעוװעג זיא

 - גועװעג זיא נבער נַײמ אב

 :עוויינג א

 ,נרעטש יד יװ ,רעטכַײל נביז

 - גרער נָא ריפ ,כעלסיפ נָא ַײרד

 .עוויינג א

15 

 ,יואדלואדיוא --
 טנָאמרעד ניוש כיז בָאה כיא
 ,טנָאקרעד כַײא בָאה כיא נוא
 !רעשטעװק-קינַאה א עמאטסימ טַײז ריא

 ,ללא-ללא | ,לא-ללאדלא -- 
 !רעשטעװק-קינָאה א רָאג ניוש כַײא טאנ
 ,רעשטעװק-קינָאה ניק נעװעג טינ זיא עטאט נַײמ
 .רעשטעװק-קינָאה נייק נעװעג טינ זיא עדייז נַײמ נוא
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 ,רעהא רעשטעװק-קינָאה א רימ סָאװ נוא
 ,ניהא רעשטעװק-קינָאה א רימ סָאװ נוא
 .ניב כיא רעװ ,טינ טסייװ ריא זא ,עז כיא

 ,יוא-יוא-יוא --
 ,טנָאמרעד ניוש כיז בָאה כיא
 .טנָאקרעד כַײא בָאה כיא נוא
 !רעיירדלקירטש א עמאטטימ טַײז ריא

 ,תא-פא ,לא טא-ינא יה
 !רעיײרדלקירטש א רָאג ניוש כַײא טאג
 ,רעיײרדלקירטש ניק נעװעג טינ זיא עטאט נַײמ
 .רעיירדלקירטש ניק נעװעג טינ זיא עדיײז נַײמ נוא
 ,רעהא רעיירדלקירטש א רימ סָאװ נוא
 ,ניהא רעיירדלקירטש א רימ סָאװ נוא
 .ניב כיא רעװ ,טינ טסיײוװ ריא זא ,עז כיא

 ,יואדיואדיוא --
 ,טנָאמרעד ניוש כיז בָאה כיא
 .טנָאקרעד כַײא בָאה כיא נוא
 !װענאג א דיי א עמאטסימ טַײז ריא

 תלאדייא .,,ילא-ילא-יא --

 !וװענאג א ךַײי א רָאג ניוש כַײא טאנ

 ,װענאג נייק נעוװװעג טינ זיא עטאט נַײמ

 .הענאג ניק נעװעג טינ זיא עדייז נַײמ נוא

 ורעהא ווענאג א דיי א רימ סָאװ נוא

 ,ניהא ווענאג א ךַי א רימ סָאװ נוא

 .ניב כיא רעוװ ,טינ טסייו ריא זא ,עז כיא

 ,יוא-יוא-יוא --
 ,טנָאמרעד ניוש כיז בָאה כיא
 .טנָאקרעד כַײא בָאה כיא נוא
 !נזאכ א דיי א עמאטסימ טַײז ריא

 ָאי עלעסיב א --
 .ניינ עלעסיב א נוא
 .ניב כיא רעװ ,ניוש טסייװ ריא זא ,עז כיא
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 ? ניב כיא רע ,ריא טסייוו יצ --

 ?ניב כיא רעוו ,ריא טסייוו יצ

 ,ניב כיא ,ניב כיא ,ניב כיא

 ?ניב כיא רעװ ,ריא טסייוו יצ

 ,גנָאז כַײא כיא לעװ דלאב נוא

 .נגָאז כײא כיא לעװ דלאב נוא

 ,רעכיג עשז טגָאז ,עשז טגָאז ,עשז טגָאז --

 .ךלאב ,רלאב ,דלאב עשז טגָאז ,עשז טגָאז

 .דלאב ,דלאב ,דלאב עשז טגָאז ,עשז טגָאז

 ,לרעמאלעמ ניילק א --

 .לדעמאלעמ ניילק א

 ?נרעל כיא נעמעוו טימ ריא טסייוו יִצ --

 ?נרעל כיא נעמעװ טימ ריא טסייוו יצ

 ,נרעל כיא ,נרעל כיא ,נרעל כיא

 ?גנרעל כיא נעמעװ טימ ריא טסייוו יצ

 ,נגָאז כַײא כיא לעוװ רלאב נוא

 .ננָאז כַײא כיא לעװ דלאב נוא

 .װאא עשז טגָאז ,עשז טגָאז --

 ,כעלמידימלאט ירד טימ --

 .כעלמידימלאט ירד טימ

 ?נענעק ייז סָאװ ,ריא טסייװ נוא --
 ?נענעק ייז סָאװ ,ריא טסײװ נוא
 ,נענעק ייז ,נענעק ייז ,נענעק יז
 ,נגָאז כַײא כיא לעװ דלאב נוא
 .גגָאז כַײא כיא לעװ דלאב נוא
 ,װאא עשז טגָאז ,עשז טגָאז --
 ,נגָאז ןייבפעלא מעד נעק רענייא --
 ,ננָאלש עמאמ יד נעק רערעדנא רעד
 .נבָאה ענעסאכ רעטירד רעד נוא

 ?טמענ רע נעמעװ ,ריא טסייוו נוא --
 ,טמענ רע ,טמענ רע ,טמענ רע
 ?טמענ רע נעמעװ ,ריא טסייוו נוא
 ,נגָאז כַײא כיא לעװ דלאב נוא
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 אט א אש לט טא יי { וה יי איירא, יי עב יט טעטש אז יא לע יט
 יי זי רשע ער ו 1 : ז :

 יש 6 4 פ יז

 שי : 4

 ,נגָאז כַײא כיא לעװ דלאב גוא
 .װאא עשז טגָאז ,עשז טגָאז --
 .לרעטכעט סרעדעב מעד --

 ?טמענ רע נדאנ לפיוו ,ריא טסייו נוא --

 ,טמענ רע ,טמענ רע ,טמענ רע

 ?טמענ רע נדאנ לפיוו ,ריא טסייוו נוא

 ,נגָאז כַײא כיא לעװ דלאב נוא

 .נגָאז כלא כיא לעװ דלאב נוא

 .װאא עשז טגָאז ,עשז טגָאז --

 ,נכעלברעק קיצפופ --

 .כעלברעק קיצפופ

 ,נעמ טגָאז -- קיצפופ

 ,נעמ טניימ -- קיצרעפ

 ,נעמ טלייצ -- קיסַײרד

 ,נעמ טיג --- קיצנאווצ

 !ָאטינ ויא כעלברעק נעצ

 !ָאטינ זיא כעלברעק נעצ

17 

 ,נוײװאב כיז נעוט געט עקידװעטנָאי יד
 ,לדא נא רימ אב כיא רעװ
 גזַײא-נוא-רעש קעװא גַײל כיא
 ,לדָאנ א ,רָאנ בָאה כיא ּוװ ,נוא

 ,נכוז טעברא טרעהעגפוא
 !עטאט רעקיצראה

 נכווראפ וצ עטנַאי נופ נַײװ עלעזעלג א
 .עטאל א נגיײל וצ יו רךעסעב זיא

 ,סעַײכ א טעשָאּפ זיא'ס ,טאז כעלרעדניק יד
 .כעקעמ-כעקע כיז גליֿפש יז
 שעדיק כיא כאמ נענװאד מעד כָאנ
 .כעקעל-קינָאה טימ סַײבראפ נוא

 ,סענַײט נייק כיא בָאה שיפ יד וצ
 .נצלאזעג נוא טרעפעפעג גונעג
 ,ענאכ לָאז נבעל ,נַײרא ליומ ניא יײז טמענ עמ
 .נצלַאמשעצ טעשָאּפ יז נרעװ
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 ,סערימז רימ כיא גָאז נסע מעד אב
 ,רעטנוא רימ נפלעה כעלרעדניק יד
 ,למערד א כיא ּפאכ נסע מעד כָאנ
 .רעטנוא טלמערד ענאכ נַײמ -

 ,נלײא כיז כיא וט ֿפָאלש מעד כָאנ

 .נרילראפ וצ טַײצ דָאש א זיא'ס לַײװ

 רעדניק עדייב טימ נענאכ רימ כיא םענ

 .גריצאּפש נַײרא סאג ניא ייג נוא

 נוקעװא ניוש נעײג געט עקידװעטנָאי יד
 ,עטאט רעקידעצראה
 נדַײנש רעדיוו ,נעיינ רעדיוו

 .עטאל א נגייל רעדיװ נוא

 ,נכוז טעברא נייג רעדיוו

 ,נסײרעצ לוויטש רעדיוו
 ,ענַײמ עצדרעס ,ענאכ ,רימ עשז גָאז
 .נסַײבראפ וצ װעטנָאי נופ כָאנ וטסָאה רעשפע

18 

 ,רעטוג א לרעדַײנש א רימ יא ניב

 ;רעטופ א נבער רעצינעשזָאק נראפ יינ'כ

 עטאוו עטוג יד סיורא מענ כיא

 .עטאמש עטלא נא נַײרא גייל נוא

 .אל-אל-אל-ארט

 ,טֹוג רימ זיא'ס ,לרעדַײנש א רימ כיא ניב

 ;טוראב נוא נדירפוצ רימ כיא בעל

  לדָאנ רעד טימ נוא מעדָאּפ נטימ
 .לדָאג דעװַאקעב ּפָא כיא בעל

 ,אל-אל-אל-ארט

 גרעטוג א ל?רעדײנש א רימ כיא ניב

 ;:רעטופ א נבער רעצינעשזָאק נוראפ רימ כיא יינ

 גביהא מיא ייוד כיא ,רעהא מיא יירד כיא

 ,נישרא נבלאהרעדנָא נא ּפָארא עוונאג נוא

 .אל-אל-אל-ארט
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 וקיטראפ צנאג ניוש דעגעב רעד

 ;קיטרא נוא נייש ּפֶא מיא כיא גָארט

 נעײרד מםיא טמענ רע ,נרעק מיא טמענ רע

 .נעיינוצרעביא לּפענק א רימ טסייה נוא

 ,אל-אל-אל-ארט

 טוג טשינ זיא דעגעב רעד זא ,טגָאז רע

 ;טולב סָאד סיוא ריִמ נופ טּפאצ נוא
 ,טלעוו יד יו ,טוג זיא דעגעב רעד
 ...טלעג נשָארג ניק נלָאצאב טשינ רימ ליװ רע

 ,אל-אל-אל-ארט

19 

 ,טנאוועג טלא נופ עלעקאשזדיּפ א כיז בָאה כיא
 ,מָאב-יריב-יריב ,יריב-יריב ,ירישט-ירישט
 ,טנאה רעד ניא נטלאה טינ ניוש סָאד נָאק עמ
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טכארטאב טוג לָאמא כיז כיא בָאה
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טכאמעג נויוה רָאּפ א עלעקאשזדיפ נופ כיז בָאה נוא
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טנאועג טלא נופ כעלעזייה רָאּפ א כיז בָאה כיא
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טנאה רעד ניא נטלאה טינ ניוש יז נָאק עמ
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טכארטאב טוג לָאמא כיז כיא בָאה
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טכאמעג עלעקטעלישז א כעלעזייה יד נופ כיז בָאה נוא
 ,וואא ירישט-ירישט
 ,טנאה רעד ניא נטלאה טינ ניוש סָאד נָאק עמ
 .וואא ירישט-ירישט

 ,טכארטאב טוג לָאמא כיז כיא בָאה
 .וואא ירישט-ירִישְט
 ,טכאמעג עלעטעקשאק א עלעקטעלישז גופ כיז בָאה נוא
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טנאה רעד ניא נטלאה טינ ניוש סָאד נָאק עמ
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 | .וואא ירישט-לרישט
 | ,טכארטאב טוגי לָאמא כיז כיא בָאה
 .וואא לרישט-ירישט
 ,טכאמעג סעשטענָא רָאּפ א עלעטעקשאק נופ בָאה נוא
 .האא ירישט-ירישט
 ,טנאװעג טלא נופ סעשטענָא רַאּפ א כיא בָאה
 .וואא לירישט-ירישט
 ,טנאה רעד ניא נטלאה טינ ניוש ייז נָאק עמ
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טכארטאב טוג לָאמא כיז כיא בָאה
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טכאמעג עלעקעּפ א סעשטענָא יד נופ כיז בָאה נוא
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טנאװעג טלא נופ עלעקעּפ א כיז כיא בָאה
 .וואא ירישט-ירישט
 ,טכארטאב טוג לָאמא כיז כיא בָאה
 יוואא ירישט-ירישט
 ,טכאלעגסיוא עלעקעּפ מעד נופ כיז בָאה נוא
 .וואא לרישט-ירישט

20 

 ,עלעמיב א טײטש עלעדלעוו ניא פיט
 ,נעילב כעלעגַײװצ יד נוא
 ,לרעדַײנש מערָא ,רימ אב נוא
 .נעיצ עלעצרעה נַײמ טוט

 ,עלעגַײװצ א טסקאוו עלעמייב נפא
 ,נעטיוצ כעלעטעלב יד נוא
 עלעצרעה כאווש מערָא נַײמ נוא
 .נעטיא רעביל נַײמ וצ טיצ

/ 

 ,עלעגייפ א טייטש עלעגַײװצ נפא
 ,טעשטשיּפ עלעגייפ סָאד נוא
 ,לרעדַײנש מערָא ,רימ אב נוא
 ,טעשטשירט עלעצרעה כאווש נַײמ



 : הי שי ר שדי * 16 עין שא די טא 4 עי א רעקארד טא
 יז יי אז וי יי :

21 : 

 ,עלָאגעלאב א גיב כיא
 ,קע נא נָא טעברא כיא נוא
 ,עילָאר עניילק נַײמ ּפֶא רימ ליּפש כיא
 .קעווא רָאפ כיא נוא
 נרָאפעגקעװא ,גרָאפעגקעװא
 ,םיוװָאנאג ריוב עלופ א
 ,רעכיג ניוש רַאפ, :טַײרש רענייא
 ,"נגָאינָא ודנוא טעװ עמ
 ,רעכיג ניוש רָאפ, :טַײרש רערעדנא רעד
 "!נגָאט וצ נָא ניוש טביײה סע
 !ָאיװ ,ָאיװ ,ָאיװ ,ָאיװ ,ָאיװ

 ,עלָאגעלאב א ניב כיא
 ,קע נא נָא טעברא כיא נוא
 ,עילָאר עניילק נַײמ ּפֶא רימ ליּפש כיא
 .קעװא רָאפ כיא נוא
 נרָאפעגקעוװא ,גרָאפעגקעװא
 ,רעבַײװ טימ דיוב עלופ א
 ,נרעגארג ייז ,נרעגארג יז
 ,רעבַײל ערעייז וצ גָאלק א
 ,נרעגארג יז ,נרעגארג יז
 ...רעבַײל ערעיײז וצ גָאלק א
 !ָאיװ ,ָאיװ ,ָאיװ ,ָאיװ ,ָאיװ

22 

 ,קיטנוז טנכעראב כיז בָאה כיא
 קיטנָאמ נקאפנַײא לעװ כיא זא
 ,קיטסניד נרָאפסיורא נוא
 ,כָאװטימ נעװעג ועשאיעמ כיז כיא בָאה
 ,קיטשרענָאד גרָאפסיורא לעװ כיא זא
 .סעבאש ווערע קיטַײרפ זיא

23 

 !גערב א נָא מינָאבאר ,ייסיובאר ,ַײסיובאר --

 !נגערפ כַײא לעוו'כ ,נגערפ כַײא לעוו'כ
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 !גערפ ,עשז גערפ ,עשז גערפ
 עלא טרעפטנע --

 :עלַײש גַײמ פא
 ?ײט רעסייק רעד טקנירט יװ
 ?ייט --

 ,רעקוצ עלעטיה א טמענ עמ
 ,עלעכעל א מעד ניא טכאמ עמ
 ,רעסאוו סייה ניײרא טסיג עמ
 .טשימ עמ נוא ,טשימ עמ נוא
 ,יוזא טָא ,יוזא טָא ,יוא
 יט רעסייק רעד טקנירט יזא טָא

 !גערב א נָא מינָאבאר ,יײסיובאר ,לסיובאד --
 !נגערפ כַײא לעוו'כ ,נגערפ כַײא לעוװ'כ
 !גערפ ,עשז גערפ ,עשז גערפ --

 עלא טרעפטנע - 
 :עלַײש נַײמ פא
 ?סעבלוב רעסייק רעד טסע יװ
 ? סעבלוב --
 ,רעטוּפ טימ טנאו א קעװא טלעטש עמ
 לטאמראה א טימ לטאדלָאס א נוא
 עבלוב רעסייה א טימ רעטוּפ יד כרוד טסיש
 .נײרא ליומ ניא כַײלג רעסײק מעד טפערט נוא
 ,יוזא טָא ,יוזא טָא ,יוא
 .סעבלוב רעסייק רעד טסע יוזא טָא

 !גערב א נָא מינָאבאר ,ַײסיובאר ,לסיובאר --
 !נגערפ כַײא לעװ'כ ,נגערפ כַײא לעװ כ
 !גערפ ,עשז גערפ ,עשז גערפ --
 עלא טרעפטנע --
 :עלַײש נַײמ פא
 ?טכאנאב רעסייק רעד טּפָאלש יװ
 ?טּפָאלש רע יװ --

 נרעדעפ טימ רעדייכ נלופ א נָא טיש עמ
 ,רעסיײק מעד וצניהא נַײרא טרעדַײלש עמ נוא
 :נעַײרש נוא נעייטש נטאדלָאס סעטָאר נוא
 !אש !אש !אש
 ,יוזא טָא ,יוזא טָא ,יוא
 .טכאנאב רעסייק רעד טפָאלש יוזא טָא
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 !גערב א נָא מינָאבאר ,ַײסיובאר ,ַײסיובאר --
 !נגערפ כַײא לעוװ'כ ,נגערפ כַײא לעוו'כ
 !גערפ ,עשז גערפ ,עשז גערפ --
 עלא טרעפטנע --
 :עלַײש נַײמ פא
 ?קינָאה רעסייק רעד טסע יװ
 ?קינָאה --
 קָאטשגיב א ניא רעסייק מעד טריפ עמ
 ,זָאנ ציּפש נפא ניב א מיא טצעז עמ נוא
 קינָאה נסיז טעּפ-אק-אק ניב יד נוא
 .נײרא ליומ ניא כַײלג רעסייק מעד טפערט נוא
 ,יוזא טָא ,יוזא טָא ,יוא
 .קינָאה רעסייק רעד טסע יוזא טָא

24 

 טכאנראפ קיטַײרפ זיב ירפרעדניא קיטנָאמ גופ

 .טכאמעג לגוק מעד טָאה ענַײרט-עּפישט בַײװ נַײמ

 ,עלעבַײװ א דִי א טָאה
 ,עלעבַײװ א דַײ א טָאה
 ,עלעדַײ א בַײװ א טָאה
 .עלעבַײװ א די א טָאה

 ,נסע מוצ סעבאש נעמוקעג זיא סע יװ
 .נסעגראפ נוויױא ניא לגוק מעד יז טָאה

 .װאא די א טָאה

 נקעטש נבָארג מעד נעמונעג רע טָאה
 ,נקעד וצ לבַײװ סָאד נבױהעגנָא טָאה נוא

 .װאא דִי א טָאה

 סעבארקש עטלא יד נעמונעג יז טָאה
 .סעבאש פא נטאט מוצ נפָאלטנא זיא נוא

 .האא דיי א טָאה

 ,נרילוקעּפס מינייכש יד טימ נעמונעג רע טָאה
 .נריפ ֹוצ נעגנערב לבַײװ נַײז מיא לָאז עמ

 .ואא די א טָאה
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 טכארבעג לבַײװ סָאד ניוש נעמ טָאה-
 .טכאנראפ קיטַײרּפ זיב ירפרעדניא קיטנָאמ נופ

 .האא דִי א טָאה

 ,טלעװ רעד פא נבעל רימ טסלָאז ,נאמ נַײמ ,יוא 6... עי נר =
 .טלעג טימ לטַײב מעד נבעג רָאנ רימ טסלָאז

 .װאא רַיי א טָאה

25 

 ,נכאמ ענעסאכ נעלעגיפ טלָאװעג רָאנ טָאה עמ יװ
 .נכאל נוא נטעּפש נבױהעגנָא עלא נבָאה

 ,נכאל נוא נטעּפש נעמונעג טָאה עמ

 .נכאמ צכאגייט ניק טנָאקעג טינ טָאה יז לַײװ

 - טכאמעג כיג צכאגיײיט מעד טָאה יז

 .טכאנ קיטַײרפ זיב ירפ קיטנוז נופ

 ונסע צכאגייט מעד טפראדאב ניוש טָאה עמ יװ

 .נסעגראפ נויוא נפא ענייכש רעד אב מיא יז טָאה

26 

 ,ענַײרב ,טנװָא-רעטוג א
 ;ענַײמ ענייכש עטסעב יד
 ,טנערבראפ רימ ניא טרעװ צראה סָאד
 .טנעקרעד רעדרעמ מעד בָאה כיא טניז

 ,עניײרב ,ייוו יוא

 !ענַײמ ענייכש עטסעב יד

 ,נֿפוק נסעגראפ כיא בָאה עקשירטעּפ
 ;טכארבעג עלעמאמ נַײמ רימ טָאה שיילפ
 --נפיולסיוא טרָאד טעװ כיוי יד
 .טכאנ עקניטוג א רימ עשז טָאה

 .ואא ,ענַײרב ,ייו יוא
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 ,נגָאלשעג כימ רע טָאה נטכענ
 ר ,טכאמעג כימ רע טָאה יולב נוא ניורב

 טא .נגָאװוצסיױא נעיָאזיב א עליפא זיא'ס

 0 .טכאנ עקניטונ א רימ עשז טָאה

 .ואא ,ענַײרב ,ייוו יוא

 ,נטעג עדאװא מיא טימ כיז טלָאװ'כ
 ;טזָאלעגרעביא םיא כיא טלָאװ דניק סָאד
 ,טנלע כעלקערש רעבָא כיא גיב
 ּש ן .סאג נטימניא כימ גיײל נוא ייג שטָאכ

 צ :" .ואא ,עניײרב ,ייוװ יוא

27 6 

 סָאבעלאב נַײמ אב
 ,סָאד א נאראפ זיא
 +! סָאד זיא סָאװ ,נסייוו מידייש

 ,כיוב נבָארג א טימ
 ,זדלאה נצרוק א טימ
 .לופ מישזד-מישזד-ירישזד-רישזד א טימ

 ,ןײרד א מיא נעמ טיג

 .סָאג א מיא נופ טיג
  .!סָאד זיא סָאװ ,נסייו מידייש

28 

 ,נייש נַײז ליה עלעדײמ א זא
 ,נכאז נביז יז טוט
 ,נעזעג ניילא סָאד בָאה כיא
 :נכאמ סע טגעלפ יז יװ

 עקסארק עלעסיב א ,ערדוּפ עלעסיב א
 זעט ,לּפעצ דמערפ א נוא

 ,נטַײז יד אב כעלעשיק ריפ

 .לפע נא יװ קידכעלַײק

8 
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 ,נעז נגרָאמ פא יז טגעלפ סע רעװ

 ,נכאלעצ כיז נעמ טגעלפ
 נעזעגסיוא טָאה עלעדיימ סָאד יװ
 .נכאז נביז יד נָא

29 

 ביל כיד בָאה כיא
 ,לסָאר נקידכעסייּפ יװ
 כעלדיימ עלא נוא
 .לסָאּפ רימ אב נענַײז
 ,לסָאי נסָאכ נַײד ,רימ נופ ,רימ נופ

 ביל כיד בָאה כיא
 ,לגוק נקידװעטנָאי יו
 כעלדיימ עלא נוא
 .לגימ רימ אב נענַײז
 .לדִיי נסָאכ נַײד ,רימ נופ ,רימ נופ

30 

 ,נוז נַײמ עקמעכָאנ ,נוז נַײמ עקמעכָאנ --

 ?גוז גַײמ עקמעכָאנ ,טכארטראפ יוזא וטסיב סָאװ

 יינעטאט ,עלעדימ נייש א ביל בָאה'כ --

 ?וינענוז ,עלעדיימ סָאד זיא עשז רעװ נוא --

 .ינעטאט ,עלעדיימ נייפ א זיא'ס --

 ?וינענוז ,נאדאנ יז טיג לפיוו נוא

 .ינעטאט ,טינ יז טיג נאדאנ םילק =

 !וינענוז ,כעדיש רעד טינ רימ טלעפעג סע --

 .ינעטאט ,טינ סעייד גיק ריד אב טגערפ עמ --

 !וינענוז ,ענעסאכ נַײד פא נעמוק טינ לעװ כיא --

 .וינעטאט .,סירב מוצ נעמוק טסעװ --

 ?וינענוז ,ענעסאכ יד זיא עשז נעװ --

 יינעטאט ;לקיניא סָאד ריד כָאנ נקיש לעװ כיא --
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21 

 --גסָאכ א ּפָא נעמ טראנ יא טָא נוא יװא טָא
 ,נאדאג כאס א וצ מיא טגָאזמ
 .נשָארג ניק טינ מיא טיג עמ נוא
 ,נאדאנ נָא נוא רעדיילק נָא
 .נאמ א טָאה רעטכָאט נַײמ יבא

 ,עלאק א ּפָא נעמ טראנ יוזא טָא ,יוזא טָא

 ,נסָאכ מענייש א וצ ריא טגָאז עמ

 ,עלאשזוּפ א ריא טיג עמ נוא

 ,רעגיוש א ּפָא נעמ טראנ יװא טָא ,יוזא טָא
 ,נַײא ריא טדער עמ ,נַײא ריא טדער עמ
 .רעגולק א זיא מעדייא רעד

32 

 נעמ טמענ ּוװ ,נעמ טמענ ּוװ ,נעמ טמענ ּוװ ,דלאווג
 ?סעקשטינראוו יד נעשטאק פא טערבנשקַאל א
 ,צלאמש נָא נוא ,נוװיײה נָא
 --צלאז נָא נוא ,רעפעפ נָא נוא
 !סעקשטינראוו יד נעשטאק וצ טערבנשקָאל א ,יוא

 נעמ טמענ ּוװ ,נעמ טמענ ּוװ ,נעמ טמענ ּוװ ,דלאווג
 ?סעקשטינראו יד נדַײנש וצ פא רעסעמ א
 ,צלאמש נָא נוא ,נװיײה נָא
 - צלאז נָא נוא ,רעפעפ נָא נוא
 !סעקשטינראוו יד נדַײנש וצ פא רעסעמ א ,יוא

 נעמ טמענ ּוװ ,נעמ טמענ ּוװ ,נעמ טמענ ּוװ ,דלאווג
 ? סעקשטינראו יד נכָאק וצ פא לּפעט א
 ,צלאמש נָא נוא ,נווייה נָא
 --צלאז נָא נוא ,רעפעפ נָא נוא
 !סעקשטינראוו יד נכָאק וצ לּפעט א ,יוא

 נעמ טמענ ּוװ ,נעמ טמענ ּוװ ,נעמ טמענ ּוװ ,רלאווג

 ? סעקשטינראוו יד נסע וצ פא רעכָאב א

20 



 ,צלאמש נָא נוא ,נוויײה נָא
 --צְלאז נָא נוא ,רעפעפ נָא נוא = | ע

 !סעקשטינראו יד נסע וצ פא רעכַאב א ,יוא '

33 

 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 ?ריט רעד אב וטסיײטש סָאװ
 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 .רימ וצ נַײרא םמוק

 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 ?טנאו רעד אב וטסייטש סָאװ
 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 .טנאה נַײד רימ עשז ביג

 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 ,נגירק טינ כיז רימָאל
 נטעברעביא כיז רימָאל
 .נגינעגראפ נבָאה נוא

 ,:טעברעביא כיז רימָאל
 ,כעליירפ נַײז רימָאל
 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 .כעלײמ רעד כיא ,עקלאמ יד וד

 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 ,רעַײפ א טנערב נצראה ניא
 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 .רעַײט רימ אב טסיב ֹוד

 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 ,ראווָאמאס מעד לעטש
 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 .ראנ ניק טינ עשז ַײז

 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 ,סעקשאטסיפ טנופ א פיוק

21 



 א ײ קא 'ו עא יא יש יג ירא רשי זש טא 4 ר בע אט יא יא טאטע אט א שא ראט א
 יי

 ,נטעברעביא כיז רימָאל

 .סעקשאמ נעקנירט רימָאל

 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 מעד אב וטסייטש סָאװ
 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 .שוק א רימ עשז ביג

 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 ,נצנאראמ רָאּפ א פיוק
 ,נטעברעביא כיז רימָאל
 .נצנאט נייג רימָאל

24 

 ,נטכענ ניק ָאטינ זיא'ס
 ;נגרָאמ רעד ָאטינ 'כָאנ'ס
 -טנַײה עלעציּפ א ָאד רָאנ זיא'ס
 7 .נגרָאז טימ טינ מיא טרעטש
 --טנַײה עלעציּפ א ַאד רָאנ זיא'ס

 ו :
' 

 .נגרָאז טימ טיג מיא טרעטש

 ' ,לסּפענש א ניַײרא טּפאכ

 ' ;נבעל מאב טַײז ריא נאמזלָאק

 : טלעוװ רענעי פא מעשעצרימ

 .נבעג טינ כַײא נעמ טעװ

25 

 ,טגָאזעג נוא טנָאזעג נוא טגָאזעג ריד בָאה'כ

 ןנעײרש נעמ פראד לכלָאװ א זא

 ,נעמ טעװערַָאה כָאװ עצנאג א

 .נעַײל נעמ פראד סעבאש פא נוא

 ,טגָאזעג נוא טגָאזעג נוא טגָאזעג ריד בָאה'כ
 ;נגרָאזאב נעמ פראד לכלָאװ א זא
 ,נעמ טעװערָאה כָאװ עצנאג א
 ,נגרָאב נעמ פראד סעבאש פא נוא

 :י : 22



919--18 

 ,טגָאזעג נוא טגָאזעג נוא טגַאזעג ריד בָאה'כ
 ;נעַײרש נעמ פראד לכלָאװ א זא
 עקשאמ כעלסיב וצ נעמענ רימָאל ָאט
 !מילכעל נכאמ רימָאל נוא

9 26 

 ,לָאמ נייא ,לָאמ נייא ,לָאמ נייא ,לָאמ גייא ,לָאמ גייא
 ;נעַײנאב כיז כיא וט לָאמ נייא
 ,כָאד נעמ טעװערָאה כָאװ עצנאג א
 .נעַײל נעמ פראד סעבאש פא

 נעײל ,נעַײל ,נעַײל ,נעַײל ,נעַײל
 ;נפראדאב טינ נעמ לָאז

 ,נייגאב כיז נעמ גָאק גיירכ נָא סעבאש

 ,נפנארב נָא טשינ רעבָא

 נפנארב ,נפנארב ,נפנארב ,נפנארב ,נפנארב
 ;עמָאכענ נַײמ כָאד ויא סָאד
 ,סָאק א כָאנ סָאק א כאמ כיא זא
 .עמָאשענ יד רימ כיא קיווקרעד

 עמָאכענ נַײמ טימ עמָאשענ נַײמ ,עמָאשענ נַײמ ,עמָאשענ נַײמ
 ;נצנאגניא כָאד נענַײז
 ,סָאק א כָאנ סָאק א מענ כיא זא
 .נצנאט כעלעסיפ יד נעייג

 נצנאט ,נצנאט ,נצנאט ,נצנאט ,נצנאט
 ,עדימ עכיוה א כָאד זיא
 ,ּפאק א לָאמא כָאד מענ כיא זא נוא
 .עדיסכ א טימ כיא צנאט

 עדיסכ א טימ ,עדיסכ א טימ ,עדיסכ א טימ
 ,ערײװא עסיורג א כָאד זיא
 ,סָאק א כָאנ סָאק א מענ כיא זא רעבָא
 .עריײרב נייק טינ כיא בָאה

 --.געגנירּפש וצ ,נעגניז וצ ,נצנאט וצ

 ;נגיוט כיא וט וצרעד

278 ! 

 ו התה ראו ףללי }



 א 5 ְו א 1 א 1 שא א א
 י | עו ֹױ 0 װ ץש/

 תן יי עו שא
 טא ף רעיא א 0

 | ֹא א = שי + א

 ,סּפאנש א כָאנ סּפאנש א כאמ כיא זא
 ,נגיוא ערָאלק כיא מוקאב

 ,נגיוא ,נגיוא ,נגיוא
 ;ערָאלק כיא בָאה נגיוא
 ,סּפאנש א כָאנ סּפאנש א כאמ כיא וא
 .יורָאװדיב עיהינ לקאהעש) ורבדב היהנ לכהש :זיא

31 

 ,טרָא רעודנוא נופ כָאד טסיב וד ,עקרעדורב
 ?טרָאד כיז טוט עס סָאװ ,נסיװ כָאד טוומ
 ,מָאב-מָאב-מיב ,לדָאהאראק ,לדָאהאראק

 ,נברָאטשעג זיא עקניצאילק יד ,טרעגײּפעג זיא ?צעק סָאד
 .נרָאװעג נרָאלראפ לגנילק עקיכעלימ סָאד
 ,מָאב-מָאב-מיב ,לדָאהאראק ,לדָאהאראק

 ,גָאלק א ,רעמָאי א ,רעדליּפעג א ,יירשעג א
 ,גָאט נייא ניא סערָאּפאק ַײרד
 .מָאב-מָאב-מיב ,לדָאהאראק ,לדָאהאראק

 ,נטלאהוצסיוא טינ רָאג זיא סערָאצ עכלעזא נופ

 .גפנארב עלעקניּפאק א נעמענ סערָאצ ראפ נעמ זומ

 ,מָאב-מָאב-מיב ,לדָאהאראק ,לדָאהאראק
 י"ב יי ר עא א א וי אך זי 2

' 38 

 ,נַײװ לָאק נייא ,לָאק נייא ,לָאק נייא
 ,נייוו לָאק נייא ,לָאק נייא ,לָאק גייא

 ,נַײװ לָאק נייא ,לָאק נייא ,לָאק נייא
 ,נַײז טינ ריד נָא נָאק'כ
 ,נַײװ לָאק נייא
 ,נַײז טינ ריד נָא נָאק'כ
 ,נַײװ לָאק נייא
 .נַײז טינ ריד נָא נָאק'כ

24 



 ישיר ..הצ אא ישא ירא ש וי ערי א רייט א א ר 7 ,+ יז 2 יי יא הי םשי רעטש שת יח 27 .ל

 7 לא עו יש
 ייד אט יו

 ֶצ איר 1.

6 
. 

 8 א א א א
= 

 ,ריב לָאק נייא ,לָאק גייא ,לָאק נייא
 ,ריב לָאק נייא ,לָאק נייא ,לָאק גייא
 ,ריב לָאק נייא ,לָאק גייא ,לָאק נייא
 .ריד נָא נַײז טינ נָאק'כ
 ,ריב לָאק נייא
 ,ריד נָא נַײז טינ נָאק'כ
 ,ריב לָאק גייא
 .ריד נָא נַײז טינ נָאק'כ

 .וואא שאי לָאק נייא ,לָאק נייא ,לָאק נייא
 .שאלפ עלופ א ליוװ'כ
 ,שאי לָאק גייא
 ,שאלפ עלופ א ליװ'כ
 ,שאי לָאק נייא
 .שאלפ עלופ א ליוװ'כ

 .האא סאווק לָאק נייא ,לָאק נייא ,לָאק נייא
 .סאפ עלופ א ליוו'כ
 ,סאווק לָאק נייא

 ,סאפ עלופ א ליוו'כ
 ,סאווק לָאק נייא
 .סאפ עלופ א ליוו'כ

39 

 ,עטסָאבעלאב עסיז ,עקניסיז ,עקניסיז עטסָאבעלאב
 ,עטסָאבעלאב עסיז ,עקניסיז עטסָאבעלאב
 ,עקניסיז עטסָאבעלאב ,עקניסיז עטסָאבעלאב
 ,עטסָאבעלאב עקניטיז ,עקניסיז עטסָאבעלאב
 ,עטסָאבעלאב עסיז ,עקניסיז עטסַאבעלאב
 ,כעלעקרעגוא עקניסיז ,עקניטסָאבעלאב

 .וואא עקנישירפ עטסָאבעלאב
 .כעלעקלוב עקנישירפ ,עקניטסָאבעלאב

 .וואא עקידלּפאצ .עטסָאבעלאב
 ,כעלעשיפ עקידלּפאצ ,עקניטסַאבעלאב

578 



 .ואא עקניטעפ עטסָאבעלאב
 .כעלעכַײי עקניטעפ ,עקניטסָאבעלאב

 .ואא עקניסייה עטסָאבעלאב
 .כעלעלפָאטראק עקניסייה ,עקניטסָאבעלאב

40 

 דיוב רעגנע נא ניא סיורא ךלמ כיא רָאפ
 ' ;טײרב רעד ניא ריפ כעלעדרעפ שימ
 ' ,טלעװ יד טשינ טעז עמ ,עגיװ א ,כעשיוכ א
 ,טייווראפ ,נטָאשראפ נגעו יד

 ,כעלעדרעפ ,ָאיװ ,ָאיװ --
 ,כעלרעלדָא ,ָאיװ ,ָאיװ
 !כיױה כעלעּפעק יד רָאנ טבייה
 ,כעלעדניושראּפ יד טריפ

 ,כעלעדנייב יד טלסיירט
 " !כיור א לָאז נייג זא ,ָאיװ

 ,רעכיג טרָאפ ,לדיי בער--:כימ טעב ניושראּפ נייא
 ;נרײ-נטוג מוצ כָאד פראד כיא
 --,רעכעלעמאּפ - : כימ טעב רעטייווצ א
 ..ינדירעמ ענימ ,יוא

 ,כעלעדרעפ ,ָאיװ ,ָאיװ --
 ,כעלעדניושראּפ ,ָאיװ
 !טַײל יד נדייר'ס סָאװ ,טשינ טרעה
 וכעלעדירעמ רימ סָאװ

 ,כעלעדיי-עטוג רימ סָאװ

 !טַײװ טשינ זיא עמשטערק א איו

 טכאנ רעד ניא טעּפש עמשטערק ניא נעמוקעג
 ;גָאװ מאב לשטַײד א טרָאד פערט נוא
 ,ּפָאק רענרעזַײא נא ,נבשזעכלאב א דיי א
 ,גָאט זיב מיײכעל א טכאמ רע נוא
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 ,לרעמשטערק ,יוא ,יוא --
 ,עלעשטַײד ,יוא ,יוא
 !רָאי עגנאל ריא טלָאז נבעל
 ,עסיוק א רימ טיג
 ,עסיורג א רעבָא
 .רָאּפ א כָאנ טיג !ָאיֹו

 ,ַאיװ נוא ,עטייװצ א ,עסיוק א נעמונעג

 .שטַײד נַײמ ,כיז טיירפ נוא טלכיימש רע

 נדיוב יד נעקנורטראפ ,כעלדרעפ יד נעקנורטראפ

 .שטַײב רעד טימ מייהא נעמוקעג

 געלעבַײװ ,ָאי ,ָאי --

 ,עלעבַײװ ,ָאי ,ָאי
 !ָאטינ סעבאש פא נשָארג א
 ,טשינ רָאנ גרָאז ,אש-אש רָאנ
 ,טשינ רָאנ גָאלק ,אש-אש
 !ָאד כָאנ זיא טָאג א !ָאיװ

41 

 ,מיאמָאשאה נימ כָאד זיא עקשאמ
 ?מיײכעל א נָא נבעל סָאד גוט סָאװ

 ,קאמשעג ּפָאלש נוא גפָאלש כיז גייל'כ
 .קאנק רעד רימ אב יא עטסעב סָאד לַײװ

 ,כױא עילביב נוא שעמוכ נעק כיא
 ,כעיומ נסיורג א טאהעג טָאה קידאצאה נָאמָאה נוא
 ,כערעט רעטלא רעד ,עטאט סכעלעמאה עמױּצש נוא
 .כיא רעװש סָאד -- רעקיש א נעװעג זיא

 ,קאמשעג ּפָאלש נוא גּפָאלש כיז גייל'כ
 .קאנק רעד רימ אב זיא עטסעב סָאד לַײװ

 ,רעקיש רעסיורג א נעװעג כיוא זיא כעריוק
 ,רעקיא רעד מיא אב נעװעג זיא נפנארב סָאד לַײװ
 ,דרע יד נעמונעג ראפרעד טָאה נטָאל נוא
 .טרעװ ניק טאהעג טינ מיא אב טָאה נפנארב לַײװ
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 ,מיארצימ ניא סָאװ ,עלייּפכאמאה סארָאעמ ניא זא נוא
 .מיאריש סטָאל נופ נפנארב נענופעג נעמ טָאה

 ,קאמשעג ּפָאלש נוא נפָאלש ביז גייל'כ
 .קאנק רעד רימ אב זיא עטסעב סָאד לַײװ

 ,מיארצימ ניק גכעיונ טפיוקראפ נבָאה רעדירב יד זא
 /.מיטכעל א טכאמעג עסַײמ-סייב ייז נבָאה
 לדמעה סָאד טיצענּפָארא מיא נופ נבָאה ייז
 .לדנער א ראפ מיטשילּפ יד טפיוקראפ ננָאה נוא
 ,מיארצימ נייק שטשרַאב נפיוק נרָאפעג נענַײז רעדירב יד זא נוא
 .מילכעל א יײז טימ טכאמעג רעצענדאכוווענ טָאה

 ,קאמשעג ּפָאלש נוא נפָאלש כיז גייל'כ
 .קאנק רעד רימ אב זיא עטסעב סָאד לַײװ

 ,עקשאמ יד טאהעג ביל טָאה גיניק רעד שערייוושאכא

 .עקשאילפ רעד נופ כַײלג נּפוז יז טגעלפ רע
 ,ניילא רעבַײװ ראפ עדוס א טכאמעג טָאה רע

 .נעװעג כיוא טרַאד זיא לזייא סמָאליב נוא
 נריט נרעטנוא נענאטשעג זיא וניװָא-מָארװא נוא

 .רימ זיא ייװ ,נעגנאהעגפוא נעמ טָאה נרעטסע נוא

 ,קאמשעג פָאלש נוא נפָאלש כיז גייל'כ

 .קאנק רעד רימ אב זיא עטסעב סָאד לַײװ

 ,עוװײט יד טיובעג טָאה וניװָא-וװעקנאי זא
 ;עוײנג א טכאמעג עװאכ מיא אב טָאה
 ,טקעטשענּפָא נעמָאליב עוויינג יד טָאה עוואכ נוא

 ,טקעדראפ לזייא נפא עוויינג יד טָאה מָאליב
 ,סאדאה-צייא נופ נסעגעג ערָאס טָאה ראפרעד
 .סַײנ עצנאג יד טליצרעד רימ טָאה עניוזאה ווָאכָאר נוא

 ,קאמשעג פפָאלש נוא נפָאלש כיז גייל'כ
 .קאנק רעד רימ אב זיא עטסעב סָאד לַײװ
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 ,דֵיי רעליוו צנאג א נעוװװעג זיא לרעטעפ נַײמ

 ,דימ נרָאװעג טינ רע ןזיא נפנארב קנורט נופ נוא

 !לרעטעּפ רעַײט נַײמ

28 



 ,נײטש נפנארב קנורט א נעזעג טָאה רע זא
 ,ניײגסיוא סעכיוק ענַײז מיא נגעּלּפ
 !לרעטעפ רעַײט נַײמ

 פא נוא סענעסאכ פא נצנאט טגעלפ עשז רעװ נוא

 !?רעטעפ רעַײט נַײמ

 ?לסילש א נָא סָאלש א נענעפע טגעלפ רעװ נוא

 !לרעטעפ רעַײט נַײמ

 ,נײטש עלעדיימ ניש א נעזעג טָאה רע זא

 !לרעטעפ רעַײט נַײמ

 ,ניײגסיוא מיא נעוט ייז ,סעכיוק יד

 !לרעטעפ רעַײט נַײמ

42 

 ,לָאּפָאנָאמ ,לָאּפַאנָאמ

 גנעקנעדעג וצ נבָאה כיא לעװ כיִד

 ,טנפעעג כיז טָאה לָאּפָאנָאמ רעד טַײצ

 ינעקנירט וצ פוא טינ כיא רעה

 טנאה ניא לטוב מעד רָאנ מענ כיא
 ,סיורא עקבָארּפ יד ּפאלק גוא
 ,טנאה ניא רימ אב טבַײלב לטוב רעד
 ,סיוא כיא קנירט נפנארב מעד נוא

 ננרעטש יד טימ ענָאװעל יד

 .כַײלגאב עלא נענַײש ייז

 גגָאלש עלעבַײװ נַײמ לעװ כיא

 ,כַײלגאב גָאט נטימ

 ,סנּפָאקוצ לטוב מעד רימ גייל כיא

 ,סיורא רימ אב סע טעװנאג יז

 גנּפָארט נייק עליפא רימ טזָאל יז

 .סיוא סָאד יז טסיג נצנאגניא

 לפ 9

 --?גסירַּב



 -  ,גסָאנאב טריּפס טימ .גַײז א רעווייק גיימ
 ,רעקיא רעד רימ אב זיא סָאד
 .,נבירשעגנָא נַײז לָאז רעווייק נפא נוא|
 .רעקיש רעד עלעקשָאי טניל ָאד וא
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 ויזירּפ ,גטורקער ,עשירָאטסיה
 | עמָאכלימ גוא |

 עשירָאטסיה 1

1 

 גטַײצ ערעטיב ,נרָאי עטכעלש

 ;טנידראפ עינעמור ניא ָאד ,כעלעדִיי ,כיז רימ נבַאה

 גנטַײז עלא נופ וצ זדנוא טלאפ סע

 !דנּוװ עַײנ א גָאט עלא

 ,מינָאצּפאק ענעריובעגַײנ
 ;דלעפ ניא זָארג יװ נסקאו יז
 מענָאּפ מעד פא ,כעבענ ,נלאפ ייז
 .טלעק נופ נוא טשרָאד נופ

 ,נסירעצ צראה סָאד טרעװ סערָאצ נופ
 ;סוא נעײג סעכיוק עטצעל יד
 ,נסיב נטצעל מעד קידנעעז
 .סיורא ליױמ מעד נופ מיא נעמ טסַײר

 ,נסעזעג רימ נענַײז פרָאד ניא
 ;טגָאיראפ זדנוא נעמ טָאה גנילצולפ נוא
 ,נסעגעגמוא רעדניק יד נציז טנַײה
 .טגָאלק נוא טנייו רעטומ עכעלקילגמוא יד
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 רעדנוזאב רָאג עלעביטש א טייטש טרָאד
 ;כַײט מעד נופ טַײװ טינ ,טָאטש ניא
 ,רעדניק טכא טימ ענָאמלא נא טציז טרָאד
 ,כאווש נוא זיולב טעשטומעגסיוא

 ,נבירטראפ זדנוא נעמ טָאה רעפרעד יד נופ
 ;סאק נדליו א טימ נעקנעש יד נופ
 ,כיז גנעה שטָאכ ,פיול טנַײה
 ' !סאג נטימניא מענָאּפ מעד פא לאפ שטָאכ

 ,כעלנעמוא רָאג נבעל וצ ניוש זיא סע

 :טינ ערעטיב ערעוװװש יד קידנעעז

 ,כעלגעט טרענימעג טרעװ עסַאנראּפ

 ! טיוורב לקיטש א ראפ סיוא טייג'מ

2 

 ,ניב ניק טינ ,נײטש נייק טינ
 ,ויא סָאד סָאװ ,טינ טסייװ סע רעװ
 ...ניילא סָאד זיא רעד
 נרעװ רעטָאּפ יוזא רימ נלָאז
 ,סעלָאג נשידִיי נופ
 נבַײרטעצ טעװ עמ כיג יװ
 ...סעלָאקש יד נופ

3 

 טַײלעגנוי ענזיצקא נוא
 .טַײשראפ נענַײז
 כעלעדרעב יד נלָאג
 .כעלעדרעפ פא גרָאפ נוא
 נשאלאק גיא נעייג
 .גשאועג נָא נסע נוא

: 

 טַײל ענויצקא יד
 .טַײשראפ רעייז נענַײז
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 רע 1 א עו
 טיש 8 0 עי

 נסאג יד ניא נעייג
 .נשאוועגמוא נסערפ נוא
 ,נריטקארט יד ניא נעייג יז
 ,ייט געקנירט
 ייװ נוא דניװ זיא בַײװ מעד נוא

 ,נטאט א טימ נוז א
 ,נטאלאכ יד סיוא טוט

 מידָאגב ערעַײט יד
 ,מידָאפ ערעשָאק יד טימ
 ,נּפָאנק יד טיִמ נוא סעמסאּפ יד טימ

 נעַײרש רימָאל ,נענייװ רימָאל '
 .נעַײלָאקינ רעסייק מעד וצ

6 

 ,נדאירזאר יד טימ ערייזג עַײנ א
 ,ויל-וילדויל

 ,נדאירזאר יד טימ ערייזג א ,ערָאצ א
 יוילריל יז

 ,ניקסוָאנאמָאר וצ פיול
 ,רעגערטרעסאוו א טסיב וד ,גָאז
 ,רעגעזנצלָאה א טסיב וד ,גָאז
 ,טסיב וד רעװ ,גָאז ,גָאז

 ,טסיב וד רעװ ,טסיב וד רעװ |
 .איסילשטשויאטאשָאנדזארּפ א בַײלב טינ רָאנ ו

: 

 ,רימ ניא טקערש צראה סָאד ,צראה סָאד
 !ריט גיא קיטסאה נָא רימ טפאלק עמ
 ליאכ נַײרא נעייג סע
 נגעד עליוה טימ
 נויּפש יד טימ נוא
 ,נגעקטנא רימ



 טינ סייוו כיא נוא
 ;נעװ נוא סָאװ
 ,סָאד טַײטאב סָאװ
 .נעק טינ נייטשראפ

 כיז טכיר נוא כיז טכיר כיא
 --,עסיועג סָאד פא
 נעמענ כימ טעװ עמ
 .עסיפט ניא סיוועג
 :נײלא רימ טגָאז צראה סָאד
 .נייטש טוט סָאװ ,נסיורד קוק א ביג
 ,נדרעװש יד טימ נעיָאװָאנָאק
 .גדרעפ יד פא נעמראדנאשז נוא
 ,ריט נופ סיורא כימ טריפ עמ
 .רימ נגעק טייטש כעלאג רעד
 - ,טוט עמ סָאװ רימ טימ ,מיא כיא גערפ
 !טוג טינ כעלַײרג ןיא ריד טימ :רע טגָאז
 ,נריפ וצ קראמ ניא כימ טגנערב עמ
 .נרעציפָא נשיוצ כימ טלעטש עמ נוא
 ,נבעל נַײמ נופ ּפָאס א ,יוא--טערקעד נַײמ רימ טנעייל עמ
 ,גָאלק נַײמ וצ גָאלק ,ענליוו ,ענליוו
 !גָאט נטצעל מעד כיד כָאד עז כיא

 - רעביג א ,דלעה א ,טסעז ,טסעז

 !ראטיראט-ראט :ּפאלק א טיג עמ

 ,טשימעצ טולב סָאד ,טייגעצ צראה סָאד

 !טסיש עמ ,טסיש עמ ,טסיש עמ --לָאמאכָאנ

 ,ּפולס נסַײװ מוצ נריפ וצ כימ טגנערב עמ

 ּפורט נַײמ ראפ רעוװוייק ניא טשרע

 -- ,טלעטשעגרַאפ דמעה ענלעטרעמס א

 !טלעװ רענעי נופ דמעה נַײד זיא סָאד

 ,בוטש נַײד ןיא סָאד ,דיילק נַײד זיא סָאד

 !בורג ערעטצניפ נַײד זיא סָאד

8 

 !בכימ טקערש צראה נַײמ יו ,טכעלש יװ ,כא

 .ריט ניא קיטסאה נָא רימ טּפאלק עמ
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 טי ר א יה טי יע א עי
 ןוב יש א טי עי א
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 ָו

 ,נעװ גוא סָאװ טינ סיײוװ כיא
 .נעק נטַײטאב רימ טימ סָאװ
 נגעד עליוה טימ ללאכ נַײרא נעײג סע
 .נגעקטנא רימ וצ נזיּפש יד טימ נוא
 .סיוא רימ נעייג סעכיוק ענַײמ
 !סיוא טינ טלאה כיא !קערש א !קערש א

 ,עסיועג פא רָאג נרעלק רימ וט כיא
 :עסיפט רעד נופ נרעװ זיול ?עװ כיא זא
 ,ניינ ,ניינ :טגָאז צראה סָאד רעבָא

 .נײיטש נסיורד פא טוט רעװ ,קילב א וט | :
 ,דרעװש רעזיולב טימ יָאװָאנָאק א
 .דרעפ יד פא נראדנאשז נוא
 .סיוכרוד סאג יד ,סיורג זיא דָאראנ רעד
 !סיֹוא טינ טלאה כיא !קערש א !קערש א

 ,ריט יד גָארטסָא נופ טנפעעג רימ טָאה עמ יװ
 -- רימ נבעל טייטש כעלאג רעד ,עז כיא
 ,טוט כיז רימ טימ סָאװ ,מיא אב גערפ כיא
 !טוג טינ רָאג זיא רימ טימ זא ,רימ כָאד טגָאז רע
 גַײז טיירגעג נעוט גסקיב פלעווצ
 ,גלרא נצראה נַײד ניא קנאשעג ראפ
 .סיורג זיא טונימ יד ,לױק רעד פא טראו כיא
 !סיוא טינ טלאה כיא !קערש א !קערש א

 !גָאלק גיימ נייוואב ,קסנימ ,קטנימ --
 ,גָאט נטצעל מעד טנַײה כייא טימ כיז עז כיא
 !טילב ,רעמייב ,טנוזעג טַײז
 ,טינ גוש רעמ נוא טנַײה כַײא עז כיֹא
 ,עז כיא סָאװ נוא ,למיה נופ נוז יד
 !עידא ,עידא ,טלעוו עַײרפ
 .סיוא סעכיוק יד רימ נעייג כיז נענעגעז וצ כַײא טימ
 !סיוא טינ טלאה כיא !קערש א !קערש א

 ,כַײר נַײֿמ ,ניורק נַײמ ,דניק -נוא-בַײװ

 ?בַײא כיא זָאל טנעה סעמעװ פא

 .סיורג זיא טלעװ יד יװ ,מימיוסעי טבַײלב ריא

 !סיוא טינ טלאה כיא !קערש א !קערש א

27 

 ר



 ,סאג רעװועראכאז וצ כימ טריפ עמ יװ
 ,שאר נסיורג מעד ,מעראיל מעד רעה כיא
 ,ָאא רימ רעה כיא ,בָאלאשז טליּפש עמ
 - וצ ריִמ טלַאפ סעשָאלאכ נוא
 ,יולב נּפיל יד ,סאלב מענָאּפ רעד
 .ָאש עבלאה א זיא נבעל נַײמ נופ טַײצ יד
 ְו .סיוא נרָאי יד ,טליּפשראפ נבעל מעד
 : !סיוא טינ טלאה כיא !קערש א !קערש א

1 

 ְ סאג רעדעי נופ סענעלוועבא עלא נופ
 7 ;סאּפש מוצ טכאמעג ,טכאלעגסיוא כיא בָאה
 ,ליפעג נייק טינ בָאה כיא
 ;ליפ גטַײטאב נעק עווטסלאשטאנ סָאװ
 רָאװ רעיײז כיא עז טציא
 .רָאלק נגיױא יד ראפ טיוט מעד
 .סיֹוא רימ נעייג סעכיוק ענַײמ
 !סיוא טיג טלאה כיא !קערש א !קערש א

 נריפסיורא צאלּפ נפא נָאטעג כימ טָאה עמ יװ

 ננרעציּפָא יד נשיווצ טלעטשעגרעדינא כימ טָאה עמ נוא

 - ,טערקעד מעד רימ טנעייל עמ

 .טעכ נַײמ זיא נעװ ראפ נוא סָאװ ראפ

 *!סיוא כַיז וט, :רימ וצ נעַײרש יז

 !סיוא טינ סע טלאה כיא !קעורש א !קערש א

 ,ּפולס נסַײװ מעד נעזרעד בָאה כיא

 ,פורט א יװ ,רעװייק א ַײברעד

 ,טלעטשעגרַאפ דמעה ענלעטרעמס יד
 ,טלעװ רענעי פא רעדײלק עקיבײא ענַײמ זיא סָאד
 ,סײה זיא בַײל יד ,טרעדור צראה נַײמ

 !סיוא טינ טלאה כיא !קערש א !קערש א

 ,טריפעגוצ ּפולס מוצ כימ טָאה עמ
 ,טרישזעדנאבראפ רעטניה פא טנעה יד
 ,ראוג א דלעה א נופ טרעװ סע סָאװ ,טעז
 !רט !רט !רט :ּפאלק א טוט עמ סָאװ
 ,טשימעצ טולב סָאד ,טגנירּפשעצ צראה סָאד
 !טסיש עמ !טסיש עמ לָאמאכָאנ

 ו
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 .סיוא נרָאי יד ,טליּפשראפ נבעל סָאד

 !סיא טינ טלאה כיא !קערש א !קעוש א
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 ,רעגעי רעמערָא ,רעגעי ,כיא
 .רעגעּפש מעד גופ נבעל כיא בַײלב יװ

 ,טנַײפ רעד ,נעלזאג רעד נָא טמוק ָאד

 .טנַײרפ ענַײמ טימ טױט כיא בַײלב

 ,נײג רימ נופ טוט רעטייא נוא טולב

 ,נײטש כיא בַײלב טכאמנָא ניא ,טיוט

 ,נָא טמוק טנַײּפ רעד נעװ
 ינָאפ נַײמ פא נקראטש כיז טעװ רע

 ,נרעה כיז טוט רעדליּפעג ,נעיירשעג

 .ינרערט ערעטיב טימ נייוועג א

 ,נגָאלק וט ,רעגעי ,כיא

 .ננָאי כימ טוט טנַײּפ רעד לַײװ

 נגָאלשעגנָא כיא בָאה סקיב מעד

 ,נגָארט כיא וט דרעװש יד
 ,נטַײר כיא וט דרעפ נפא
 ,נטַײװנופ כימ טסיש טנַײפ רעד רעבָא

 ,טאנעב ָאדאנ ,ײרָאקס ,כא

 ,טארב ָאדאנ ראווָאט טָאװ

 ,טישזעיל כאקור אנ ָאישזור ,יעה

 ,טאילערטס טרעמסאנ --ָאדאנ ילסעי

 נטאדלַאס רעד נעזרעד טָאה סָאד יװ

 ,טאמראה נופ פאלק מעד טרעהרעד טָאה רע יװ

 דרעװש נופ דיײש מעד טּפאכעג כַײלג רע טָאה

 .דרע רעד וצ נלאפעג זיא נוא

10 

 ונסיוו ,נשטנעמ ,ריא טליוו רעשפע

 - נעװעג זיא מָארגָאּפ רעד יו
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 טא תשרי רשי טא טא היי יןשייא עטשאט יו יי שיר אי לא ראט יי טיי ,
 א ישא איש א שי : יש 0 א א 1 יי 1

 = / יי 1 4 : 0 6 4

 טי 0 טי ר
 יי עי יי טי יא יא

 6 : 2 ;) 1 . 6 * ש

 עקװַָאקילאּפ רעד פא טכאנראפ סעבאש

 .ניטש א יו רעװאכ א נלאפעג ויא

 ,טעגראהעג סענאגילוכ טינ נבָאה סָאד
 ,ניילא גקאזאק רָאנ
 - ,נעװעטאר מיא נליוװ ,רעדירב ,רימ נוא
 ,נײג טינ זדנוא נזָאֹל נקאזאק

 ,נעגנאגעגסיורא סאג ניא נענַײז רימ יװ
 ,טכאנראפ סעבאש נעװעג זיא סָאד
 ,טלעטשעג כיז רימ נבָאה נדאירטָא יד נשיווצ
 ' ,טכארטעג רימ גבָאה נגרָאמ גגעװ נוא

 ,נריטראווק יד ניא נסעזעג נענַײז רימ
 ,טסּוװעג טינרָאג נופ נבָאה רימ
 :למוט א טימ שאר א רימ נרעה מעצולפ
 ,טסוּפ נסָאשעגסױא נבָאה נקאזאק

 ,נעגנאגעגסיורא סאג גיא נענַײז רימ יװ
 !"װָאדישז יעב , :סענאגילוכ נעַײרש
 ,נעמוקעגוצ קָאדאשטשָאלּפ מוצ נעגַײז רימ יו
 .וָאנילב טנעדוטס רעד ןיא נלאפעג

 ,נעזרעד סָאד נבָאה רימ יװ
 .!קערש א ןדנוא פא נלאפעג זיא
 נעמענפיונוצ כיז רימָאל ,רעדירב ,ייוו יוא
 .קע נא מָארגָאּפ מעד נופ נכאמ נוא

 ,נעגנאגעגסיורא סאג ניא זיא נייטשנַײװ לשרעה יװ
 !מייהא כיג ייג ,רעדורב --
 ,נפָארטעג מיא טָאה ליוק עטשרע יד
 ,ניטש א יו רעװאכ א זיא נלאפעג

 :טגָאלק נוא טניײװ יז ,טַײרש רעטומ יד
 !דניק נַײמ טעוװעטאד --
 ,רעדירב ערעַײא ראפ נעגנאנגעג זיא רע
 ,טנורג וצ נעגנאגעג זיא רע
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 עד

 א

 / ,נעמוקעגנָא זיא עיזיוויד קינלאשטאנ
 ,ניטש נבילבעג רע זיאי
 ,נבעגעגרעביא רע טָאה ונָאפעלעט ָאּפ-
 ...נייג וצ נעמוק נלָאז נקאזאק

 נעמוקעגנָא נענַײז נקאזאק יד יװ
 ,טנעה יד ניא סעישזורָא יד טימ
 ננבעגעג יז נבָאה לערטסיװ נטשרע מעד
 .טנערבראפ כארּפ פא רימָאטישז גוא

11 

 עלעזַײלק רעשרעטסוש ניא
 ,עלעזַײה רעזדנוא זיא טרַאד
 .בוטש עצנאג רעזדנוא זיא טרָאד
 ,נרָאלראפ בוטש נופ נענַײז רימ
 ,נרָאװעג טרעגלאווראפ
 .בורג רערעטצניפ א ניא יװ יוזא

 ,סעמאש רעד גָאט רעדעי טמוק סע
 ,סעמאמ יד וצ זדנוא טבַײרט רע
 .סאּפ מעד זדנוא אב טעב נוא טעשארטס רע
 ,נגינעגראפ א זיא רימ ראפ
 ,נגירק זדנוא טימ כיז טוט רע נעװ
 .סאּפש רעקיטולב א סָאד זיא זדנוא ראפ

 ,טיורב יד כָאנ טעטימָאק ניא
 ,טױט מעד טימ נָא טמוק סע
 ;טונימ 15 פא טקיטעּפשראפ עמ נעװ
 ,נרעלקרע וצ כַײא טיג עמ
 ,נרעװ נעק סָאװ ,טקיטעּפשראפ עמ זא
 .טולב סָאד מענָאּפ ניא כיז טסיג'ס זא

 ,נטַײצ יד נטיה טזומ וד

 ,נטַײּפ טימ כַײלג נַײז טסליו וד ביוא
 .שיט מאב נעמעלא טימ נציז טסליװ וד נעװ
 ,נקוק טינ מענייק פא טספראד וד
 ,נקוב טיִנ כיז מענייק ראפ
 .סיפ יד פא ריד טערט עמ נעװ עליפא
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 יי ייאשא ןט רעטא ישא טשעט אא
 יע עא : ; 1 0

 ,פוז יד כָאנ כיק גיא
 ,ּפורק טלעפ סע ,עבלוב טלעפ סע ,כיז טרעה סע

 ,ּפז א ראפ סָאװ ,יײז פא לזאמ אזא
 : עקוואיּפ א יו ,רענייא טעּפעשטעגנַײא כיז טָאה טרָאד
 ,"עקוואבאנ א לסיב א רימ טיג,
 .טוג טינ מענייא נרָאװעג זיא טרָאד

 ,קישטנָאּפנָאּפניש רעזדנוא טייטש טרָאד
 ,קישטמארבא ,נגָאטימ יד נופ רעבעגסיורא רעד

 סָאד זיא סָאװ ,טרעלק נוא טייטש רע |
 ְׂ ,טלעו א ראפ
 1 גדִיי יד לָאמניק נעק עמ
 :ו ,נדירפוצ נלעטש טינ
 7 .טלעג ניק טינ טסָאק סע נעװ עליפא

 ,רעלעק ניא נענעציּפסער אב
 ּׂ ,רעלעפ א נעמוקאב טרָאד נעק עמ
 .טנעװ יד נופ טעּפאק נוא טניר סע
 :נעיירשעג כיז טרעה סע
 !מִיאֹכ בער ,ייט טיג --
 .טנעה יד נופ טּפאכ עמ נוא טסַײר עמ

12 

 ,נקאראב יד ניא טָאטשַײנ ניא טרָאד
 ,טנייו נוא רעטעברא-סגנאווצ רעד טגיל טרָאד
 ,נכַײלג נייק ָאטינ ויא קילגמוא נסיורג נַײז וצ
 ,טנייטשראפ מיא ביא זיא צראה נַײז לַײװ

 נבירטעגסיורא מייה נַײז נופ מיא טָאה עמ יװ
 ,טכארבעג נעלּפ ניא טָאטשַײנ נייק נוא
 נליפעג ענַײז נוא צראה נַײז נכָארבעצ
 .טכאמעג טעלעקס א רעּפרעק נַײז נופ נוא

 / ,עראנ רעטראה רעד פא רעפרעק נַײז טגיײל רע
 ;סױא רענייב ענַײז טקירד'ס עכלעוו
 .גײטש טינ סיפ יד פא רע נעק ,נייגמורא רע לָאז יצ
 ,טעברא רעד וצ -- .רעדרעמ יד נעַײרש -- !סוה ,כא--
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 רייד 1
 7 א 8 יא 7

 יז

 : 0 0 שש : : יי ר

 2 א . !טיורב נוא צלאז רעזדנוא טסערפ סָאװ ,ריא === |
 ,נײג טעברא רעד וצ רימ נענָאק יװ ,כא
 .טיוט נופ מאט מעד ניוש נריּפש רימ נעװ

 ,עילימאפ נַײמ ,טאמייה ,טאמייה

 ?סיורא נעניז נופ רימ ריא טנעק יװ -

 גנסעגראפ טינ כַײא כיא נָאק נסע נוא נעקנירט נַײמ אב

 .,טנייטשראפ רימ ניא זיא צראה נַײמ לַײװ

 ,נענַײשפוא זדנוא ראפ נוז יד ניש טעװ נעװ ,כא
 סיורא נעלּפ נופ נענעק רימ נלעװ נעװ נוא
 ?נעז טאמייה יד נענָאק ניוש רימ נלעװ נעװ נוא

 ,טביורעג טַײהַײרפ רעזדנוא נבָאה עכלעוו ,נענאריט ,ריא
 ,רעדנעל ערעיײז נרעװ נלָאז טכינראפ
 נרעװ לָאז טרעטעמשעצ נוא
 .ניורק סרעסייק רעײז

15 

 נזעלעג טאלב יד רָאנ טָאה סע רעװ
 ,וװָארוקסָארּפ טָאטש רעטמיראב רעד נופ
 נפָארטעג נטרָאד טָאה קילגמוא נא ראפ סָאװ
 ,סעלסעמ ַײרד-ייווצ ענייא ניא

 :נגירשעגסיוא נעמ טָאה גנילצולּפ
 !נעק עמ טַײװ יװ ,נדִיי מעד טגָאלש עמ --
 ,נעילּפ נביוהעגנָא נבָאה רעטצנעפ יד ניא רענייטש
 .טנעמָאמ נייא ניא נסירעגסיוא כיז טָאה קילגמוא רעד

 נפָאלעגמורא נענַײז רעדרעמ
 ,טײרגעג טנעה יד ניא סרעסעמ טימ נוא קעה יד טימ
 ,נפָארטעג נדִיי א רָאנ טָאה עמ ּוװ
 ,טיױטעג טרָא נפא מיא נעמ טָאה דלאב
 א

 ,נסאג עלא ניא כיז טסיג טולב
 ,טנעװ יד טלָאמעג זיא טולב טימ נוא ְּ
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 עי א טי יידל לי לע עי
 "דעה עא יי רייע יט יא

 ,נשזאטע עטפניפ יד נופ נעילפ נשטנעמ ליפ
 .טנעה סרעדרעמ יד ניא נלאפנַײרא טינ יבא

 ,רענײטש נגָאלק נברוכ מעד פא
 ,טריסאּפעג כיז טָאה נטרָאד סָאװ
 רענייא רעדרעמ א טײטש רימ מורא
 .טײרגעגנָא פעלאכ מעד טלאה נוא

 ,ענייש א רָאג יורפ א טגיל ָאד
 ,טסימ נפא נפרָאװראפ טגיל יז
 סקנינילק א דניק א טגיל ריא מורא
 ,טסורב עטיוט עטלאק יד ריא אב טגיוז נוא

14 

 ,רעדרעמ ריא ,מיטאבעלאב ריא
 ?טולב סָאד רעטעברא יד נופ ריא טפאצ סָאװ
 ?נקילג כַײא טעװ עמָאכלימ יד זא ,טניימ ריא
 ?טוג נַײז דעמָאט כַײא טעוו'ס ,טניימ ריא

 ,נצילב נוא נרענוד עליפא לָאז'ס
 ,טלעװ יד נייגרעטנוא עליפא געמ'ס
 ,נציז רימ נלעוו גָאט ניא ָאש טכא
 ,טלעג נטסָאק כַײא טעװ עקירעביא סָאד

 ,טעװערָאהעג נרָאי עלא נבָאה רימ
 ,טבעלרעד עדָאבָאװס יד נבָאה רימ ןיב
 סעצװָארילטעּפ יד נעמוקעגנָא כָאד נענַײז רעטציא נוא
 .קירוצ עמַאכלימ יד נליוװ נוא

 ,נצילב נוא נרענוד עליפא לָאז'ס רָאנ
 ,טלעװ יד נייגרעטנוא עליפא לָאז'ס
 ,נבעג טינ רימ נלעו קירוצ עדָאבָאװס יד
 ,טלעװ יד נליּפשראפ עליפא נלעוו רימ

 ךא
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 ,ורעדלעװ עטסוּפ יד ניא נפָאלעצ עלא כיז נענַײז
 !ייװו לוא ,ייוו לוא

 ,נפָאלעצ כיז רימ נענַײז רעדלעװ עטסוּפ עלא ניא
 ,נפָאלראפ רימ נענַײז רעבירג עטסוּפ ניא

 !ייװ יוא ,ייװ יוא

 ,ןסעלסעמ ַײרד טימ גָאט א בורג ניא נגעלעג כיא ניּב

 יסעמ א יװ ,טיוט נרָאװעג כיא ניב

 !ייװ יוא ,ייוו יוא

 ,נטַײװרעדנופ עפעביטש א טייטש :קוק א כיא וט
 ,נטַײל מוש ניק ָאד טשינ זיא

 !ייװ יוא ,ייוו יוא

 ;ריט רעד וצ וצ כיא יג

 ! רימ טנפע ,עטסָאבעלאב--: כיא גָאז

 !ייװ יוא ,ייוו יוא

 :רימ פא נָאטעג קוק א טָאה עטסָאבעלאב יד
 -- ,טיוט רעייז כיא ניב
 .טיורב עלעקיטש א סענָאמכאר ראפ רימ יז טיג

 !יײװ יוא ,ייװ יוא

 ,נשאו כיז נעמ פראד טיורב לקיטש מוצ

 ,גסאג עלא ניא מורא נעייג סרעּפאכ יד נוא

 !ייו) יוא ,ייוו יוא

 ,רעײמ רעּפאכ רעד נַײרא טמוק

 . .רעיײװצ נסַײװ מעד נַײרא מיא כיא גָארט

 !ייוו יוא ,ייװ יוא
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 ,רענלעז עשידִיי פא נעמוקענּפָארא זיא זאקוא רעטשרע רעד



 5 יי
 שי "טו עט .- יאשקע טעטש א א דייטש ער א אשי ר טי

 2 יש ר א יא שא שש 4 א יי 1 :
 ו א 61 א | 8 קי 4 1 יד * , ִ"

 געמונעגוצ ,נעמונעגוצ רעייווצ נסַײװ מעד

 .נעמונעג טינ טורקער נייק ראפ כימ נוא

 !ייו יוא ,ייװ יוא

 ,לדנעמ רעּפאכ רעד נַײרא טמוק
 ,.לדנער עטיור סָאד נַײרא מיא כיא גָארט

 !יײװ לוא ,יײװ יוא

 נעמונעגוצ ,נעמונעגוצ לדנער עטיור סָאד
 .נעמונעגטימ טורקער נייא ראפ כימ נוא

 !ייוו יוא ,יײװ יוא

 ,נגָאװ מעד פא פורא כימ נעמ טגייל

 !נבָארגאב כימ וטסלָאז רעסעב ,וינעמאמ ,יוא --; כיא גָאז
 !ייוו יוא ,ייוו יוא

 ,מָאירּפ מוצ ,מָאירּפ מוצ כימ נעמ טריפ
 !מאצ א רימ כאמ רעסעב ,וינעמאמ ,יוא--:כיא גָאז

 !ײװ יוא ,ײװ יוא

 .,ריט רעטשרע רעד ניא נַײרא כימ נעמ טריפ
 ,רימ פא נקוק נוא נטאדלָאס נעייטש

 !ייו יוא ,ייװ יוא

 ,ריט רעטייװצ רעד ניא נַײרא כימ נעמ טריפ
 ,רימ פא נקוק נוא נראדנאשז נעייטש

 !ייו יוא ,יײװ יוא

 ,ריט רעטיוד רעד ניא נַײרא כימ נעמ טריפ
 ,רימ פא נקוק נוא מיריוטקָאד נעייטש

 !ייװו יוא ,ייװ יוא

 :נגױא יד ניא ,נגיוא יד ניא קוק א רימ טוט רע
 !נגױט רע טעװ טאדלָאס א ראפ --

 !ייוװ יוא ,ייוװ יוא

 ,סיפ יד פא ,סיפ יד פא קוק א טוט רע
 !סיזירעקוצ כיא ניב טאדלָאס א ראפ

 !יײװ יוא ,ייװ יוא
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 ,רעטומ-נוא-רעטָאּפ ענַײמ ,טנוזעג רימ עשז טַײז =
 !רעטיװקסָאמ נײא ראפ קעװא ניוש ייג כיא

 נבעל נוא טנוזעג נבעג כַײא לָאז טָאג =!
 !געװ גכעלקילג נייא רימ נוא = |

 ?נײװעג רעַײא נפלעה כַײא טעװ עשז סָאװ
 !ניײלא טינ כיז יג כיא

2 

 ,נטלאהאב כיז בוטש א ניא נַײרא זיא רענייא
 .נטלא נא נאמ א נענופעג רע טָאה
 ,טרָאװ א נגָאז כַײא לעװ כיא ,וצ טרעה --
 .טרָא רעכיז ניק טינ זיא בוטש ניא כַײא ראפ זא

 ,נגױט טינ נטלאהאב וצ כַײא ראפ בוטש ניא ָאד טוט סע
 .נגױא עקיטַײז נעזרעד נענעק כָאנ כַײא טעוו'ס
 ,נגָאלק ניק נוא נרעמָאי נייק נפלעה טינ טעוװ'ס
 ,נגָאז טינ טַײל-סלָאהָאק יד נוא לבור עכעלטע נעמענ נעמ לָאז

 ,בוטש נופ רימ טימ סיורא טמוק
 --!בורג א ניא טרָא נא נזַײװ כַײא לעוו'כ
 ,נטלא נטימ בוטש נופ סיורא רע זיא
 ,נטלאהאב וצ כיז בורג עטוג א נעזעג רע טָאה

 ,נכָארקעגּפָארא בורג ניא זיא רע יװ
 .נפַאלעגרעבירא בַײל נרעביא כורקש א מיא זיא
 ,סעלסעמ ַײרד נגעלעגּפָא נטרָאד רע זיא
 .סעמ א יװ נזיועגסיוא ניוש רע טָאה

 נסעגראפ רָאג טרָאד מיא נָא נעמ טָאה
 .נסע טינ נוא נעקנירט טינ נבעגעג טינ מיא טָאה'מ נוא
 --?נבראדראפ ניילא כיז רע טעװ סָאװ
 !נבראטש טעװ רע זא ,נסיו טינ טעװ רענייק

 גנכָארקעגסיורא בורג נופ רע זיא

 .נעכַאר עקניטסָאבעלאב יד נעזרעד רע טָאה

 -ראפ רימ נָא ריא'ט סָאװ ,עקניטסָאבעלאב ,עקניטסָאבעלאב ==

 ? נסעג

 .נסע נוא נעקנירט נבעגעג טינ רימ ריא'ט סעלסעמ ַײרד
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 ,טױט זיא רע זא ,קוק א נבעגעג טָאה יז
 .טיױרב עלעבעל א טגײלעגפורא שיט נפא יז טָאה
 ,נשאוו נייג כיז ליװ נוא לדנעק סָאד רע טמענ
 ,נסאג יד ניא מורא נעײג סרעּפאכ יד זא ,מיא כיז טכוד

 ,נשיװ כיז כעטנאה מוצ וצ רע טייג

 : ,נסילש וצ נטייק יד ,מיא כיז טכוד
 : ,נכאמ "עציומא, ליוו נוא טיורב יד וצ רע טייג
 .נכאוראפ בוטש יד טוט'מ זא ,מיא כיז טכוד

 ,נשטנעב טרָאװ נטשרע מעד נעמונעג טָאה רע יװ
 ,נשטנעמ בוטש עלופ א נעמוקעגנַײרא נענַײז
 טינ נוא צײװ כָאנ טינ נעמוקעג טַײז ריא ,סיײװ'כ ;נדָיי --

 !נרָאק כָאנ
 / !נרָאי עגנוי ענַײמ כָאנ נעמוקעג כָאד טַײז ריא

 ,נפיוקוצסיוא יז כַײא נופ טלעג נייק טינ בָאה'כ
 ןנפיולטנא וצ ּוװ טינ בָאה'כ ,טלעטשראפ רימ ריא'ט געװ יד
 ,גסילש וצ נטייק ניא דרע'רד פא טגיילעגקעווא מיא .טָאה'מ
 .נסירעצ כעלקערב פא מיא נעמ טָאה עקטָאּפאק עטצעל יד

 ,נביוהעגנַײרא נגָאװ ניא מיא טָאה'מ
 ,נבייל יוװ נוא נרעב יװ טצעזעגמורא כיז נבָאה סעקינטאיסעד
 ,נריפ וצ טכארבעג טָאטש ניא ניוש מיא טָאה'מ

 .נריר טנָאקעג טינ רע טָאה ,מירוסעי נופ ,דילג א |

 ,נפָאלעג כַײלג טַײל-סלָאהָאק יד וצ זיא רעטומ יד
 .נּפָארטעג טינ ריט יד סערָאצ ראפ יז טָאה
 נבילקעגפיונוצ דערעשטָא עצנאג א ריא טָאה סָאװ --
 ?נבירשעגוצ רעדירב ריפ וצ דניק סקיצנייא נַײמ נוא

 | ,טלעװ א ראפ סָאד'יא סָאװ
 / {טלעג ראפ טפיוקראפ'מ נוא דניק סקיצנײא נא נָא טמענ'מ זא
 | ,טלעוװ רעד פא מעראיל נייק נכאמ טינ טסלָאז ,לבַײװ ,לבַײװ --
 | !טלעג כאס א נגירק טסעװ ,ליטש גַײװש

298 



 ְ 7 שי ר עט ר
 4 עי א

2 

 ,פיוה נפא רעטָאפ נַײמ אב נענאטשעג רימ כיא ניב

 "!פיולטנא ,נאמרעגנויא :יירשעג א נעמ טיג

 ,רלאב נוא כיג נפָאלעג רימ םַיא ביב

 ידלאוו נפיס א ניא נעמיקעג ניב כיא זיב

 ,נעקנורטעג טינ ,נסעגעג טינ טכענ ַײרד נוא געט ַײרד

 .נעקנּוװעג נטשרעבייא מוצ נגיוא יד טימ רָאנ

 ,טַײז א נָא רעק א רימ כיז כיא ביג

 ,טַײװ טינ עלעביטש א רימ עזרעד כיא טשרע

 נריט יד ּפֶא רימ טנפע ,עקצעטסָאבעלאב ,עקצעטסָאבעלאב -- :
 !רימ פא קוק א טיג נוא סענָאמכאר טָאה |

 ,טיורב עלעקיטש א רימ טיג ,עקצעטסָאבעלאב ,עקצעטסָאבעלאב
 .טיוט זיא יז יװ ,טעז נוא ערוצ נַײמ פא קוק א טיג

, 

 טי יב א 1 יי
 ונשאו וצ טנעה יד טאהעג טַײצ טינ כָאנ כיז בָאה כיא

 .נסאג יד ניא ניש טּפאכ עמ זא ,טרעהרעד בָאה כיא טשרע

 ,נשטנעבוצּפָא טאהעג טַײצ טינ כָאנ בָאה כיא
 .נשטנעמ-רעּפאכ יד נעמוקעג ניוש נענַײז סע טשרע

 ?נרָאפ וצ נעמוקעג ריא טַײז סָאװ ,כעלעדִיי ,כעלעדִיי --
 .נרָאק כָאנ נוא צײװ כָאנ נעמוקעג נענַײז רימ --

 ,נרָאק כָאנ טינ נוא ציײװ כָאנ טינ נעמוקענ טינ טַײז ריא --

 !נרָאי עגנוי ענַײמ כָאנ נעמוקעג כָאד טַײז ריא

 ,נגָאװ נפא טגיילעגקעװא כימ נעמ טָאה
 .נגָאלּפ נבױהעגנָא נוא טריפעגקעוװא כימ נעמ טָאה

 ,ריט רעטשרע רעד ניא נַײרא כימ נעמ טריפ

 .רימ פא ניוש נטראוו נוא מינַאװעי נציז סע טשרע

4 : 

 ,ריט רעטייוצ רעד ניא נַײרא כימ נעמ טריפ ְּו

 ורימ פא ניוש טראוו נוא עװטסטוסירּפ טציז סע טשרע ֹט
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 ֹ א 3 לע או : 4 0

 . .סָאמ נרעטנוא קעװא כימ נעמ טלעטש
 "!שָארָאכ ,צעידָאלָאמ, :יירשעג א נעמ טיג

 עשאר טימ שעמוכ נענעייל וצ רעסעב

 .עשאק עקסטאדלַאס יד נסע וצ רעדייא

 סעקלּוװאז עלא ניא נבעל ֹוצ רעסעב

 .סעקלוב סרעסייק מעד נסע וצ רעדייא

 טיונ ניא נוא סערָאצ ניא נבעל וצ רעסעב

 ,טיורב עקסטאדלָאס סָאד נסע וצ רערייא

4 

 נפָאלעג רימ נענַײז
 ,טכאנ א טימ גָאט א
 נרָאװעג רימ נענַײז
 ,טכאמשראפ כעלעּפיל יד

 נפָאלעג רימ נענַײז

 ,סעלסעמ א טימ גָאט א

 גרָאװעג רימ נענַײז

 ,סעמ א יװ טיוט

 קוק א רימ נעוט
 ,נטַײװרעדנופ
 עלעביטש א טייטש :רימ נעעז

 ,נטַײל נָא רָאג

 פורא רימ נענַײז

 ,לעװש רעד פא

 עלעריט א נעמ טנפע

 .לעטש רעד פא

 פורא רימ נענַײז
 ,ריט רעד פא
 עטסָאבעלאב יד טייטש
 .רימ פא טקוק נוא

00 



 ,רימ פא קוק א טוט ,עקשטעטסָאבעלאב --
 ,טיוט ניב כיא יוזאיוו
 סענָאמכאר רימ פא טָאה נוא
 ,טיורב עלעקיטש א רימ טיג נוא

 טיורב עלעקיטש מוצ '
 ..נשאו כיז נעמ פראד :
 נשטנעמ-רעפאכ מורא נעיײג ָאד | :

 ,נסאג עלא ניא

 טיורב עלעקיטש מוצ
 ...נשטנעב כָאד נעמ פראד
 נַײרא נעײג ָאד
 .נשטנעמ-רעּפאכ יד

 ,נאמרעגנוי ,נאמרעגנוי --
 ?גרָאװעג כיילב יוזא ריא טנעז סָאװ
 נעמוקעג נענַײז רימ
 .רָאק כָאנ נוא ציײװ כָאנ

 נעמוקעג טינ טנעז ריא ,ניינ --
 ,נרָאק ניק כָאנ נוא צײװ נייק כָאנ
 נעמוקעג טנעז ריא
 .גרָאי עגנוי ערעזדנוא כָאנ

 ,נאמרעגנוי ,נאמרעגנוי --
 !נגָאװ נפא מוק
 ,רימ זיא רעכינ --
 .נבָארגאב ָאד כימ טלָאז ריא

 רעדניק עשידִיי עלא אב
 ,עלאכ קיטַײרּפ נעמ טכאמ
 נרָאװעג טדיישעצ נענַײז רימ נוא
 .עלאק נופ נוא נסָאכ נופ

 רעדניק עשידִיי עלא אב

 ,שעדיק סטכאנוצקיטלרפ נעמ טכאמ

 ,נקוק נעמ טפיול זדנוא פא נוא

 .שעדיכ נסיורג א פא יװ
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 רעדניק עשידִיי עלא אב
 : ,עלָאדװאה סטכאנוצסעבאש נעמ טכאמ
 לע | / געמוקעג יא זדנוא פא נוא
 5 א ,עלָאּפאמ עסיורג א

5 

 ,נסאג יד ניא כיז נסיג נרערט
 .נשאוו כיז נעמ נָאק טולב נשרעדניק מעד ניא
 --;גָאלק א ראפ סָאד זיא סָאװ ,דלאווג
 ?גָאט גרעװ טינ לָאמניק טעװ נעד יצ

 ,רעדיײכ נופ נעמ טסַײר כעלעפייא עניילק
 .רעריילק עשינָאװעי נָא יז טוט עמ
 מינָאבאר ערעזדנוא ,מיסיינראּפ ערעזדנוא
 ,מינָאװעי ראפ יײז נבעגוצּפָא כָאנ נפלעה

 ,םינָאב נביז ָאד נענַײז רעװַאקאר עשוז אב
 ,םינָאװעי ניא רעניײא טינ יײז נופ זיא
 דניק עקיצנייא'ס סענָאמלא רעד עייל רָאנ
 .דניז עשלָאהָאק ראפ ערָאּפאק א זיא

 -- ,סעקאטסָארּפ נבעגוצּפָא עװצימ א זיא סע
 ;סעקאדַײל כָאד נענַײז רעדַײנש ,רעטסוש
 רעניש א עכָאּפשימ א נופ כעלקיצַײכ עקיצערק
 .רענייא טינ ניײיגקעװא טינ זדנוא אב רָאט
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 .ניילק גוא סיורג כיז נעייג'ס זא ,מִיאמָאשאה נימ ראזג א זיא'ס --
 ,רעדירב נוא רעטסעוװוש ,טנוזעג רימ עשז טַײז
 !קעװא נױש כיז ײג כיא
 מיגּוװיז עטוג נבעג כַײא לָאז טָאג
 !געװ נכעלקילג א רימ נוא
 ?נייװעג רעַײא נפלעה כַײא טעװ עשז סָאװ
 ,נילא טינ כיז ייג כיא

 .ואא םִיאמָאשאה נימ ראזג א זיא'ס

 ,סעמומ ,סרעטעפ ,טנוזעג רימ עשז טַײז
 !קעװא ניוש כיז ייג כיא
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 !געװ נכעלקילג א נבעג רימ לָאז טָאג
 ,סעבָאב נוא סעדייז ענַײמ ,טנוזעג עשז טַײז
 !קעװא ניוש כיז יײג כיא
 רעטלע עטוג א נבעג כַײא לָאז טָאג
 !געװ נכעלקילג א רימ נוא
 ;ניילא טינ כיז ייג כיא

 .ואא מיאמָאשאה נימ ראזג א זיא'ס

 ,נטאטוּפעד ענַײמ ,טנוזעג טינ עשז טַײז
 !קעװא ניוש כיז ייג כיא
 נבעל מוצ קנערק נבעג כַײא לָאז טָאג
 !געװ נכעלקילג א רימ נוא

 ,װאא מיאמָאשאה נימ ראזג א זיא'ס
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 ,(םינָאבארעד רוסיא -- ונורוסיא) ,םינברד רוסא -- ונרוסא

 :מינַאװעי עשידִיי יד נופ דיל א נעגניז רימָאל

 ננרעשּפָא ןדנוא נעמ טוט סעיײּפ-נוא-דרָאב

 ,נרעטשראפ ודנוא נעמ טוט מיװיוטנָאי ,מיסָאבאש

 ,נגָאלק סיורג טוט טלעװ יד רָאג
 .נגָארט זענטאש נפראד רימ זא

 ,נקוק רעבַײל עיעזדנוא פא נעוט מיריוטקָאד

 .נקוב כיז רימ נזומ ......וצ נוא

 ,נרָאװעג נריובעג רימ נענַײז טלעוו עקיטנַײה

 .נריוװעגנָא רימ נבָאה טלעװ ענעי נוא טלעוו יד

 תנעלרש נוא נענייו רימ נלָאז סָאװ

 !מִיאמָאשאה נימ ראזג א זיא סָאד זא

 ,נציז נָאטעג עקוס ניא רימ נבָאה געט נביז

 ,נצינ טיורב עקסטאדלָאס רימ נפראד טנַײה נוא

 ;עּווש רעד וצ נבַײרט זדנוא נעוט מינָאבאר נוא מינָאזאכ

 .עופער נייק ָאטינ זיא ראזג רעזדנוא וצ נוא
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 עקעילאט טי י יו אב א 7 צו בעד א 2 יו איר

 או א אי ּש עש ר עה 4 טי לי

 יז : : 7

5 
 : ר

 - ,נעניר נָאטעג סרעטומ ערעזדנוא נופ טָאה נרערט נכַײט 6
 .נעניװעג נָאטעג זדנוא נבָאה יז רערייא

8 

 טי א ר 2 =

 : 27 כ

 ,נפיטש וצ פוא טרעה ,רעדניק עשידיגענ
 ,עילָאר עסיורג ניק טינ ניוש טליּפש ריא
 ,נפור בערעשז מוצ כַײא נעמ טעװ דלאב טָא
 .עלא נַײז גױש ריא טעװ נטאדלָאס

 ,מיסָאכויעמ סיוא -- טעצּפוק-עדליג-עוורעּפ
 ;טרעװ נייק כיוא ניוש נבָאה סענאירָאװד
 מעסָאי מענדיב מעניימעג מעד טימ כַײלג
 .טרעשאב זיא כַײא ביוא ,כיוא נייג ריא טעװ

 ,נײג טינ כַײא ראפ ניוש נלעװ סעקינטָאכאנ
 ,נגָאלש טינ סערָאּפאק ניק ניוש טעװ ריא
 ,ניילא נַײז גוש ריא טעװ סערָאּפאק יד
 .נגָאלק נוא נענייו עדאווא טגעמ ריא

 ,מינָאטוכעמ כיוא נַײז ניוש נלעװ רימ
 .דלאב נוא כיג רָאג עקאט
 ,מינָאצּפאק ,זדנוא נופ ,מידינענ ,כַײא נופ
 .דלאװג נייא נרעה ניוש נעמ טעװ

 ,ערָאצ ניק נופ טסּוװעג טינ ריא טָאה רעהא זיב
 ,דייל ניק נופ ,שעפענסעמגא נייק נופ
 ,ערָאּפאק יד נעװעג כעבענ ויא נצּפאק רעד זא
 .ריירפ א נעװעג בוטש ניא כַײא אב זיא

 טראּפשראפ נסעזעג כעבענ זיא רע נעװ
 ,בורג נרעטצניפ ניא ,עינרָאבס ניא
 ,טראעג טינ עליפא כַײא סָאד טָאה
 .בוטש ניא קיור נסעזעג טנעז ריא

 ,מָאירּפ מוצ טריפעג מיא טָאה'מ זא נוא
 ,עטיכש רעד וצ סקָא נא יװ
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 ,מאי א נרערט נסָאגראפ טָאה רע
 .עטוג א ערָאצ א נעװעג זיא סע

 ,טליפעג טינ סָאד טָאה ריא רעבָא
 ,טריראב טינ כַײא טָאה סע
 ,טליו ריא סָאװ ,ביל טָאה ריא סָאװ
 .טריפעגסיוא כיז אב ריא טָאה

 ,טכארטאב כַײא נעמ טָאה דניצ
 ,נעמוק צראה רעזדנוא וצ טלָאז ריא יוזאיװ
 טכאנ ערעטצניפ עטסיװ יד
 .נעמוקעג כא כַײא פא ניוש זיא

 ,נטאט רעַײא זיא רעטצניפ נוא טסיװ

 ןנסימש נופרעד טרעה רע זא

 ,נטאדלָאס נַײז כיוא ניוש טעװ דיא

 ,גסיו מאט מעד כיוא טעװ ריא

 ,צעּפוק-עדליג-עװרעּפ א ,דניק שידיגענ א
 ,נגוצעג לדייא יװא זיא סָאװ
 ,צעז ניק נופ ,טבעל רע טניז ,טינ טסייוו רע
 .נגיוא יד  ּפָאק ניא זיא רע

 ,סקיפ א יװ ,נעִילּפ רע טעװ דניצ
 גָאט עלא עינעשטוא רעד וצ
 --סקיב רעד טימ נייג נזומ טעװ נוא
 .גָאלק רעסיורג א לזאמ נַײז וצ זיא עדאווא

 ,סערָאצ ניק נופ טסּוװעג טינ טָאה רע
 ,נקָארשעגרעביא טינ לָאמנייק זיא רֶע
 סערָאשעמ רעד זא ,טניוװעג רָאנ זיא רע
 .נקָאז יד נעִיצּפָארא מיא לָאז

 דניק עלעדייא סָאד טעװ טנַײה
 ,מינָאצּפאק עלא טימ נייג נזומ
 דניז ערעַײא עקאט נבָאה סָאד
 ,מענָאּפא ,טכאמעגנָא כַײא
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 ר י 0 א ראש ראט א ר א
 א

 ,עװָאכראהעב טבעלעג דעמָאט טָאה ריא
 ,סערָאצ נייק נופ טסּוװעג טינ טָאה ריא
 ,סעװָאדענ ניק נבעגעג טינ נאמערָא מעד
 .סענָאמכאר מוש ניק טאהעג טינ טָאה ריא

 - ,נענייװ נוא נגָאלק ניוש ריא טעװ דניצ

 ,צנימ לסיב רעַײא טעװעלאשזעג טָאה ריא סָאװ

 / ,געניוש רעמ טינ ניוש כַײא טעוו'מ

 ְּו .זדנוא טימ כַײלגאב נייג טעוװ ריא

 א 80 5 ר =

* 

 נסע ריא טעװ לסעק מעד נופ
 ,טַײל עלא טימ כַײלג
 ,גסעגראפ טינ טלָאז ריא ,מעשאנאמעל
 ,טַײצ עטוג א כַײא פא טייג סע זא

 ,נטעּפש טינ כַײא גופ לעװ כיא
 ,נסימש-סאג ניק טינ בַײרש כיא
 ,נטעזאג יד ,לכיומ טַײז ,טנעייל
 .נסיװ סעמע מעד ניוש ריא טעװ

 ,סיורא סעמע מעד כַײא גָאז כיא

 :עמָאקענ א כַײא ניא בָאה כיא וא

 ,סיורג יוזא כיז אב נַײז טינ ריא טעװ ,סנטשרע

 .עמָא:ענ עצָאכ טיבאר סעהָאצ ןיא ,סנטייווצ
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 נרעטַאּפ רעטסביל נַײמ ,טנוזעג רימ כיז ַײז

 !דלאווג ,ייוו יוא

 ,רעטָאּפ רָאי ײרד פא נַײז וטסעװו טשרע טָא

 !ךלאווג ,ייו יוא

 ,רעטומ עטסביל נַײמ ,טנוזעג כיז ַײז
 !דלאװג ,ייוו יוא
 ,רע.וג רעד נוא רעטסעב רעד נעוועג כיא ניב ריד אב
 !דלאווג ,ייוו יוא

 ,רעדורב רעטסביל נַײמ ,טְנוזעג כיז ַײז
 !רלאווג ,יײװ יוא
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 : : וי יע

 ,רערורעג ניק נַײז לָאז רימ כָאג = -
 / ןרלאוג ,ײה לא -

 ,רעטסעװש עטסביל נַײמ ,טנווזעג כיז ַײז
 + !דלאווג ,ייװ יוא
 2 ,רעטסעב רעד נוא רעטסמוג רעד נעוועג כיא ניב ריד אב
 אי !דלאווג ,יײװ יוא

 ,עלאק עטסביל נַײמ ,טנוזעג כיז ַײז
 | !דלאווג ,ייוו יוא
 א ,עלא כָאנ יװ רעמ נעקנעב כיא לעװ ריד כָאנ
 !דלאווג ,ייוו יוא

 ,םינייכש עטסביל ענַײמ ,טנוזעג כיז טַײז
 א !רלאוג ,יײװ יוא
 ער ,נענײװ גלעװ לײט א ,נכאל נלעװ לײט א
 !דלאווג ,ייוװ יוא
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 נײרא כימ נעמ טריפ

 ,רעדייכ נטשרע מעד ניא

 נָאטסיא טרָאד רימ נעמ טסייה

 .רעדײלק ענעגייא ענַײמ

 יײװ יֹוא נוא ,ייװ יוא נוא
 ,רָאג רימ וצ זיא
 גרָאװעג טלא ניב כיא סָאװ
 !רָאי קיצנאוצ נוא נייא
 ײװ יוא נוא ,ייװ יוא נוא
 ,טלעװ נַײמ וצ זיא
 נעניד רעסײק מעד פראד כיא סָאװ
 !טלעג נשָארג א נָא רָאג

 גַײרא כימ נעמ טריפ
 ,רעדיײכ נטייווצ ניא
 נָאטנָא רימ נעמ טסייה
 .רעדיילק עשינָאװעי

 .װאא ײװ יוא נוא ,יײװ לוא נוא
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 פורא כימ נעמ טריפ
 ,ּפערט עכיוה יד פא
 סעיסימָאק טרָאד נציז
 .ּפעק עליוה יד טימ

 .װאא יײװ יוא נוא ,יײװ יוא נוא

 רעטנורא כימ נעמ טלעטש
 ,סָאמ נרעטנוא
 :ײרשעג א נטגנאלרעד
 *!שָארָאכ טארלָאס;

 ,װאא ייװ יוא נוא ,יײװ יוא נוא
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 ,רעמיב נסקאוו רעסאוו נבענ
 ;נגײװצ נסקאוו רעמייב יד פא נוא
 .,טריפעגניירא עקלואראק ניא ָאד ודנוא טָאה'מ זא

 ,נגיײװש ליטש רָאו כָאד רימ נזומ

 ורעמייב נסקאוו רעסאוו נבענ

 ונגַײװצ נסקאוו רעמייב יד פא נוא

 ;רעטעלב נגַײװצ יד פא נוא

 ,ןטריפעגניירא עקלואראק ניא ָאד זדנוא טָאה'מ זא

 .רעטערב עליוה יד פא נפָאלש רימ נזומ

 ,רעמײב נטקאוו רעסאוו נבענ

 ,נגײװצ נסקאו רעמייב יד פא נוא

 ורעטעלב נסקאוו נגַײװצ יד פא נוא

 ;סינ נסקאו רעטעלב יד פא נוא

 ננטורקער ראפ נעמונעג זדנוא טַאה'מ זא נוא

 .סיפ יד טימ טנעה יד נסילש זדנוא נעמ טוט

 ,רעמייב נסקאו רעסאוו נבענ
 ,נגַײװצ נסקאוו רעמייב יד פא נוא
 ,רעטעלב גסקאו נגַײװצ יד פא נוא
 ;לּפע נסקאו רעטעלב יד פא נוא
 ,טריפעגנַײרא םָאירּפ ניא ניוש זדנוא טָאה'מ זא
 .לּפעק נבלאה א ּפָא ןדנוא כָאד נעמ טלָאג
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 יי 2. יי

 יי יי יי

 ה
 ר
: 

 ,רעמייב נטקאוו רעסאוו נבענ

 ,נגַײװצ נסקאוו רעמייב יד פא נוא

 גרעטעלב נסקאוו נגַײװצ יד פא גוא

 ;נליודג גסקאוו רעטעלב יד פא נוא

 גנטאדלַאס ראפ ּפַא זדנוא טיג עמ ןא

 ,נליוק עסיורג טימ נסיש כָאד זדנוא נעמ טנרעל
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 ,נקלאב נײק טינ ,בוטש נייק טינ

 ;גטאט גנײק טינ ,נעמאמ נייק טינ

 --,נײװעג א נָא כימ טמענ

 !נַײג נעמ זומ נטאדלָאס ניא

 ,רעטצנעפ ניק טינ ,כאד נייק טינ

 ;רעטסעװש נײק טינ ,רעדירב נייק טינ

 --,נײװעג א נָא כימ טמענ

 !נײג נעמ זומ נטאדלָאס ניא

 ,רעטערב נייק טינ ,ריט ניק טינ|

 ;רעטעּפ ניק טינ ,נעמומ נייק טינ

 - ,נײװעג א נָא כימ טמענ

 !נײג :עמ זומ נטאדלָאס ניא
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 ,טנוזעג רימ עשז טַײז
 ,דניק-נוא-בַײװ נַײמ
 .קעװא כַײא גופ גיוש רָאפ כיא

 נבעג כַײא לָאז טָאג
 נבעל כעלקילג גייא
 .געװ גנכעלקילג נייא רימ נוא

 ,רָאפ כיא סָאװ ,געװ רעד

 ,רָאא ײרד נופ רעמ טרעװָאדעג

 .נעז כָאנ כיז נלעו רימ יצ ,טסײװ טָאג

 ,נביײלג טלָאװעג טינ לָאמניײק כיז בָאה כ

 ,נּבעֶל נַײמ ,ייוװ יֹוא

 ,טאדלָאס א נַײז לעװ כיא זא
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 טי יאיר יא ר ר ידי / יג א יג אטא א שי יי א א 1 א ריר

 ריט רעד פא ייטש כיא
 ,רידנומ נַײמ צוּפ נוא

 .טנאועג ערעס נופ זיא רידנומ נַײמ
 ,נעז גלָאז עמאמ-עטאט
 ,נבעל נַײמ זיא ייוו ,יוא
 .טאדלָאס א ניױש ניב כיא יוזאיו

 ,רימ פא עקמוס יד
 ,רעװש וצ זיא רעװעג סָאד
 ,סייה-רעַײּפ רימ זיא בַײל סָאד
 ,נעז נלָאז עמאמ-עטאט
 ,נײג געוט רימ יװאיװ
 .סייוש רעד ּפָא ודנוא טסיג'ס נוא

14 

 ,רעטָאפ רעביל נַײמ ,טנוזעג רימ עשז ַײז
 .קעװא ריד נופ ניוש כיז רָאֹפ כיא

 ,טעװעדָאהעג כימ וטסָאה רָאי קיצנאוצ נוא גייא
 .!קעװא כיד כיא פראוו רעטציא נוא

 ,רעטומ עביל ניײמ ,טנוזעג רימ עשז ַײז
 .קעװא ריד נופ ניוש כיז רָאּפ כיא
 ,נגעלעג כיא ניב נצראה מענַײד רעטנוא
 .קעװא כיד כיא פראוו רעטציא נוא'

 ,רעדורב רעביל נַײמ ,טנוזעג רימ עשז ַײז
 .קעװא ריד נופ ניוש כיז רָאּפ כיא

 ,נגעלעג רימ נענַײז נצראה נייא רעטנוא
 .קעװא כיד כיא .פראוו רעטציא נוא

 - .רעטסעװש עביל נַײמ ,טנוזעג ריִמ עשז ַײז
 .קעװא ריד נופ ניוש כיז רָאפ כיא
 ,נגָארטעג כימ וטסָאה טנעה ענַײד פא
 .קעװא כיד כיא פראוו טנַײה נוא

 ,עלאק עביל נַײמ ,טנוזעג רימ עשז ַײז
 .קעװא ריד נופ ניוש רָאפ כיא
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 נעקנעב כיא לעװ ריד כָאנ
 ,עלא כָאנ יװ רעסעב
 .עלא כָאנ יװ רעסעב
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 ,טייהרעטנוזעג טַײז
 ,נרעטלע עביל ענַײמ
 קעװא כַײא נופ רָאפ כיא
 ,געװ נטַײװ א ניא
 ,טינ טעײװ טניװ ניק ּוװ
 ,טינ טילפ לגיופ נייק ּוװ נוא

 .טינ טעיירק נָאה ניק ּוװ נוא '

 ,טייהרעטנוזעג טַײז

 ,נרעטלע עביל ענַײמ

 קעװא כַײא נופ רָאפ כיא

 !געװ נטַײװ א ניא |

 גבעג לָאז טָאג - 4
 נבעל נוא טנוזעג |

 !געװ נכעלקילג א רימ נוא
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 ,נעמאי עלא רעביא עלעגייפ סָאד טילפ

 ,נעמאמ עַײרטעג נַײמ נסירעג זָאל

 ,נטאלאּפ עלא רעביא עלעגייפ סָאד טילפ

 ,נטאט נעַײרטעג נַײמ נסירעג זָאל

 ,נעמולב עלא רעביא עלעגייפ סָאד טילפ

 ינעמומ עַײרטעג נַײמ נסירעג זָאל :

 נרעטעלב עלא רעביא עלעגייפ סָאד טילפ :
 .רעטעפ נעַײרטעג נַײמ נסירעג זָאל :

17 
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 --גטאט נַײד נָא קינלאשטאנ יקסניָאװ מוצ
 ,ײװ ,נעמאמ נַײד ײװ
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 .-נטאש טינרָאג ריד לָא'ס ,עיציזָאּפ רעד פא נייג טסלָאז

 ייװ ,נעמאמ נַײד ייוו

 --סעּפָאקַא יד ניא גכָאװ ירד
 ,ייװ ,נעמאמ נַײד יו
 - נּפאלק נעוט גדאיראנס יד נוא
 .ייװ ,נעמאמ נַײד יו

 - גטאט נַײד וצ דלעפ נפא נפיול'לכ
 ,יײװ ,נעמאמ נַײד ייוו
 טינרָאג ריד לָאזס ,סעיציזָאּפ פא נג טסלָאז זא

 .ײװ ,נעמאמ נַײד ייוו

 - גגיוא יד נופ נַײש יד נעוװװעג רימ כָאד טסיב וד

 גייװו ,נעמאמ נַײד ייוו

 --נגיולפראפ רימ נופ וטסיב עלעגייפ א יװ נוא

 .ייוװ ,נעמאמ נַײד ייוו

18 

 - ,רעדירב ,נעגניז וצ נָא נבייה רימ
 ,ריפ ,יײרד ,ייווצ ,סנייא
 -- ,רעדירב ,נעגנירּפש וצ נָא נבייה רימ
 ,ריפ ,יײרד ,ייווצ ,סנייא
 - ,נגער א טסיג סאג נפא
 .ריפ ,יײרד ,ייווצ ,סנייא
 - ,נבעגענּפָא עװטסטוסירּפ ניא כימ טָאה עמ
 ,ריפ ,יײרד ,ייווצ ,סנייא

 ?כָאנ וטסּפָאלש סָאװ ,עלעדיימ
 ?ריא טלמירד סָאװ ,כעלעדיימ
 ,נָאה רעד טיירק סאג גפא
 ,ריפ ,יײרד ,ייוװצ ,סנייא
 - ,מָאירּפ רעטצעל נַײמ זיא נגרָאמ
 ,ריפ ,יײרד ,ייווצ ,סנייא

 -- ,סעלאכ יד נעמ טגנאלרעד סטכאגוצקיטַײרפ
 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
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 ּו - נטאש

" 



 -- ,סעלאק נופ מינאסאכ וצ נעמ טמענ
 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
 -- ,שיפ יד נעמ טגנאלרעד סטכאנוצקיטַײרּפ
 .ריפ ,ַײרד .,ייווצ ,סנייא
 --,שיט נופ נוז נַײמ ֹוצ נעמ טמענ
 ,ריפ ,ילרד ,ייווצ ,סנייא

 --,נשקָאל יד נעמ טגנאלרעד סטכאנוצקיטַײרפ
 .ריפ ,ילרד ,ייווצ ,סנייא
 --,נסקָא יד יװ יװא ,קעװא נעמ טבַײרט זדנוא
 ,ריפ ,יײרד ,ייווצ ,סנייא
 -- ,שיילפ יד נעמ טגנאלרעד סטכאנוצקיטַײרפ
 ,ריפ ,יײרד ,ייווצ ,סנייא
 --,סייװש נקיטולב ניא קעװא נעמ טבַײרט זדנוא
 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא

 - ,סעמיצ מעד נעמ טגנאלרעד סטכאנוצקיטַײרפ
 ,ריפ ,יײרד ,ייווצ ,סנייא
 --,סענידעמ עטַײװ ניא קעװא נעמ טבַײרט זדנוא
 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
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 ונרעיודעג עמָאכלימ יד טעװ כָאנ גנאל יװ

 ,נסיג יוזא טולב סָאד כיז טעװ כָאנ גנאל יװ

 נברעיודאב נעוט ייז ,סרעטומ יד

 .נסירג ניק רעדניק ערעייז נופ טשינ נרעה יז

 ,ונבילבעגרעביא נענַײז סענָאמלא ,מימיוסעי

 ,ננבעל צנאג רעייז פא סענונא

 ננבירטעג טיט מוצ יײז נעמ טָאה רענעמ ערעייז

 .נבעגעג טשינ נטעג נייק ייז נבָאה יז

 ,סענָאברָאק עגנוי עשידלי
 ,סענָאמכאר א כַײא פא זיא'ס
 ,טפָאה עמ ,טּפָאה עמ
 --פָאס ניק טשינ טעז עמ
 .סענָאברָאק עגנוי עשידִיי
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 טנײװ נוא מעסָאי א טייג סאג רעד פא נסיורד ניא
 ,עמיטש עשילארָאמ א טימ
 !דלאװג ,רעטָאפ ,יוא, :טַײרש רע
 : ? נעמוקעגניהא וטסיב ּוװ
 ,נבָארגאב טסגיל וד ּוװ ,נסיװ לָאז כיא געװ
 .דרע יד טשוקעג כיא טלָאװ
 ּונֹבָאה דנאל א כָאנ טלָאװעג טָאה גיניק רעד רעדרעמ רעד
 ."טרעטשעג רעטָאפ נַײמ נופ נבעל סָאד רע טָאה

 .ואא ,סענָאברָאק עגנוי עשידִיי

 סיפ נָא רענייא טציז סאג רעד פא נסיורד ניא

 ,נריובעג נַײז נופ גָאט מעד טרעיודאב נוא

 ,טסוה א ,רעלעפ א רע טָאה וצרעד

 .נרעיוט יד אב נעדקומ ניא נעמוקאב רע טָאה סָאד

 ,נפָאה וצ סָאװ רעמ טשינ ניוש טָאה רע

 .טס'ימראפ ניוש מיא זיא נבעל נַײז

 ,נפָארטעג טיוט מוצ ליוק יד מיא טלָאװ רעכַײלג

 .סיפ נָא נוא טנעה נָא נבַײלב וצ רעדייא

 .ואא ,סענָאברַאק עגנוי עשידִיי

 ,דניק ריא טיצרעד רעטומ א נעװ

 ,טנוזעג נוא טולב ּפָא טסָאק לפיוו

 ,נעורנַײא טשינ נעק יז ,רעטומ יד
 .דניק ריִא ייו טוט סעּפע נעוו

 ,סעכאנ לקיטש א טבעלרעד ניֹוש טָאה יז|

 ,נגיוצרעד דניק אזא ניוש טָאה יז

 עמָאכלימ רעד וצ וצ מיא נעמ טמענ גנילצולּפ

 .נגיוא יד ראפ רעמ טשינ מיא טעז'מ נוא

 .װאא ,סענָאברָאק עגנוי עשידִיי

 נריטסיוקע טַײקידליװ סָאד טעװ כָאנ גנאל יװ
 ,טירט נפראש ריא טימ
 ,נרילוגער ייז טוט'מ ,נשטנעמ יד
 .טולב סָאד ייז נופ סיוא טּפאצ'מ
 ,נעמוקנָא טַײהײרפ יד ניוש טעװ נעו
 ,נעגנולשעגנַײא נרעװ טַײקידליװ סָאד ניש טעװ נעוו
 ,עמָאכלימ יד נעשטנָאק כיז טעװ טלמעד

 .נעגניז ַײרפ נבײהנָא נלעװ כעלעגייפ יד נוא
 .ואא ,סענָאברַאק עגנוי עשידִיי/
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 ,נעגניז כַײא כיא לעװ ,נשטנעמ עביל ,דיל א

 ;טכאנרעדפא קיטַײרפ נופ דיל א

 ,נרעהסיוא כימ ריא טגעמ ,נשטנעמ ,דיל יד

 .טכארבעג נבעל-סיז נַײמ וצ רימ טָאה טָאג נעװ

 ,נעמוקעג לאזקָאװ נפא זיא עלעמערווא זא
 :נײװעג סיורג א רע טָאה טוָאלעגסױרא
 ,עמאמ ערעַײט נַײמ ,טנוזעג בַײלבראפ --
 .נעז לָאמא כָאנ כיז נלעװ רימ יצ ,טסײװ טָאג

 ,נריר נביוהעגנָא כיז טָאה דזעיָאּפ רעד יװ
 :נײטש נבילבעג רע זיא לּפערט נטשרע נפא
 ,עלאק עטבילעג-ליפ נַײמ ,עידא ,עידא --
 .נעז לָאמא כָאנ כיז נלעװ רימ יצ ,טסיײװ טָאג

 ,נעמוקעגנָא עיציזַאּפ רעד פא זיא עלעמערווא יװ

 ,נײלא רע זיא נייטש נבילבעג

 :רעדורב-רעטוג נַײז ,עלערעב נעגנאגעגוצ זיא

 .נייג עדייב רימָאל ,עלעמערווא ,מוק --

 ,נגָאז סעּפע ריד לעװ כיא ,עלעמערווא ,מוק
 --,נאלּפ א פא נגָאז ריד כיא לעװ רעטרעװ ייווצ
 ,נפערט ליוק עטשרע יד זדנוא נופ טעוו'ס נעמעוו
 .טנאה ניא ערוסּפ עטסיװ א נבעגרעביא געמ לָאז עמאמ סמענעי

 ונעגנאגעגנַײרא סעּפָאקָא יד ניא נענַײז ייז יװ

 ,טנאוו יד יװ סאלב ייז נענַײז נגיל נבילבעג

 ,עבמָאב עקסנאמרעג א נַײרא זיא יוזא

 .טנאה ניא נפָארטעג נעלערעב נוא טגנאלרעד נעלעמערווא

 ,נעזרעד סָאד-ָא טָאה עלערעב יװ

 ,נייװעג סיורג א רע טָאה טזָאלעגסיורא

 :רעשדלעפ ענוואלג מוצ נפָאלעגוצ רע זיא יוזא

 .מייהא ּפָא כימ זָאל ,וינעשוד ,כיד טעב כיא --

 ,נעמוקעגנָא בוטש ניא זיא עלערעב יוװ

 :טסּוװרעד דלאב עמאמ סעלעמערווא כיז טָאה יוזא
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 ,סעמע נקיטכיר מעד ,וא ,עלערעב ,רימ גָאז --
 ?נעזעג טינ נעלעמערווא נוז נַײמ וטסָאה יצ

 ,נגָאז כײא כיא לעװ סעמע נקיטכיר מעד --

 ונעזעג טרָאד כיא בָאה נעלעמערווא נוז רעַײא

 ,טעגראהרעד טרָאד נעמ טָאה נעלעמערווא נוז רעַײא

 .נעז טינ ניימ ריא טעװ נעלעמערווא נוז רעַײא נוא

 ,טרעהרעד סָאד-ָא טָאה עמאמ סעלעמערווא יו
 ,נײװעג סיורג א יז טָאה טזָאלעגסיורא
 .נפָאלעגפיונוצ כיז זיא עקסראגלָאב צנאג
 ינעז טינ נימ ריא טעװ עלעמערווא נוז נַײמ --
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 ,ננעװעג עלעגנַיי גײלק א ניב כיא זא
 ,דאנעוואנ ,עמאמ ,כיא ניב נזעוועג
 ,נבעגעגּפָא כימ טָאה עמ ,עמאמ ,טַײצ נוא
 .טאהעג טינ כיא בָאה גָאט נטוג נייק

 ,נעמוקעגנָא נעינאמרעג וצ נענַײז רימ יװ
 ,טיײרג זדנוא ראפ נעייטש ייז ,סעצנאמרעג יד
 ,נפָארטעג כימ סָאד טָאה עילוּפ עטשרע יד
 ,טגײלעג כימ סָאד טָאה סיפ ענַײמ נופ זא

 ,נעמונעגנַײרא טעראזאל ניא כימ טָאה עמ יװ
 ;רימ מורא כיז נעיירד ייז ,מיריוטקָאד יד
 ,נטָאזעגנַײא כיא גיל טולב כַײט א ניא
 ,רימ נופ יז טּפעלש עמ ,סעילוּפ יד

 ,נעמאמ נַײמ וצ כיא בַײרש עלעווירב א
 ,טנוזעג נַײמ נופ רָאנ ריא כיא בַײרש נבַײרש
 נעמונעגּפָארא רימ נעמ טָאה טנאה עטכער יד זא
 ,דנילב ניוש כיא ניב נגיוא ענַײמ פא נוא

 געלאק נַײמ וצ כיא בַײרש עלעווירב א ,עלעוװירב א

 ,ניילא רימ נופ רָאנ ריא כיא ביײרש נביײרש
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 א ( יז אט
 טי יד

 י א :

 עא א יא יי יא א
 אהל עושר

 נסַײרעצ ניוש יז לָאז םמָיָאנט יד זא

 .ניײג עּפוכ רעד וצ עלעגנַיי טייװצ א טימ נוא

 -- ,סעשטשיראוָאט טימ טעיאילוג כיז בָאה'כ
 -- מאט א טאהעג סע טָאה יצ
 ,רעדורב נטצעל מעד ניוש נעמ טמענ עשז ּוװ
 .מאצ א נלעטש רימ לָאז רע

22 

 !יײװ-יוא ,ייװ -- נעמוקעגנָא זיא רָאי עטנצרעפ סָאד
 !ײװ-יוא ,יײװ -- נעמונעגוצ כימ נעמ טָאה טאדלָאס א ראפ
 !יײװ-א ,ײװ --נגעלעג טסעריס ניא כיא ניב געט ַײרד
 !ייװ-וא ,ייװ --נרעק נבעל נַײמ לעװ כיא ,טניימעג בָאה כיא
 !יװ-א ,ייװ .נעמוקעגפורא דלעפ נצראוש נפא ניב כיא
 !ייוװ-יוא ,ייוו- געמיווש טולב ניא שטשיראווָאט נַײמ נפָארטעג בָאה'כ
 !ייװ-יוא ,ייוװ--נסירעצ מיא זיא צראה נַײז נוא
 !ייװ-לוא ,ייוו - נסיג כיז טולב סָאד טוט ליומ נופ
 !ייװ-יא ,יײװ -- ערוצ א נָא רענלעז א טייטש טרָאד
 !יײװ-יוא ,יװ - ערּוװק א נָא נוא רעװייק א נָא
 !ײװ-לוא ,ײװ --נעילפ עלעגייפ א טוט טרָאד נוא טרָאד
 !יײװ-יא ,יײװ - נעורּפָא רעװייק נַײז אב נצעז כיז טוט עס
 !ייוו-יוא ,ייוו--דניוושעג ילפ ,עלעגייפ ,עשז ילפ --
 ! ייוװ-יוא ,יײװ -- ,טנוזעג ניב כיא זא ,נעמאמ נַײמ נגָאז טסלָאז
 !יײװ-א ,יײװ - נגָאז טינ ריא וטסלָאז טױט נַײמ נופ
 !יײװ-ליא ,יײװ --נגָאלק טעװ נוא נענייװ טעװ יז לַײװ
 !ייװ-לא ,ייװ - ,נגיולפעגנײרא בוטש ניא זיא לגיופ רעד יװ
 !יײװ-וא ,ײװ-- נגיוא עטנייװראפ טימ נפָארטעג יז טָאה רע
 !יײװ-יא ,ייװ - ,רעטומ עַײרטעג ,וטסנייו עשז סָאװ --
 !ייװ-יוא ,ייװ - רעטיב זיא מיא נוא ,טכעלש זיא ריד
 !יײװ-יוא ,יײװ - ,נרעװ נענורטנא טעװ דמאז יד נעװ
 !יװ-וא ,ייװ - נרעקמוא דניק נַײד כיז טעװ לָאמטסנעד
 !ייװ-לוא ,יײװ נענורטנא טינ לָאמנייק טרעװ דמאז יד נוא--
 !ײװ-וא ,ייװ - נעמוק טינ לָאמנײק טעװ דניק נַײמ נוא
 !ײװ-יא ,ייוװ-- דנילב כָאנ וצרעדוצ ,ענָאמלא נא נבילבעג ניב כיא
 !יײוװ-יוא ,יײװ -- דניק קיצנייא-נוא-נייא נַײמ טליּפשראפ בָאה כיא
 ! ייוו-יוא ,יײװ  ,נרָאפעגקעװא עטלאב נייק זיא רע טניז נופ
 !ייו-יוא ,יײװ-- גרָאי עגנוי ענַײז טליּפשראפ רע טָאה יוזא
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 !ייװ-יא ,ײװ-- עטימ א נָא ,נטסאק א נָא
 !יײװ-יוא ,ייװ --רעטומ א נָא נוא רעטָאפ א נָא
 !ייוװ-יוא ,יײװ-- עַײרטעג סָאד לדרעפ סָאד רָאנ
 !יײװ-ױא ,ײװ - עַײװעל גַײז כָאנ נײגכָאנ כיז טוט

23 

 ,רעדלעוו ,רעדלעפ ענירג יד פא
 !ייװ ,ייוו

 רעדלעװ ,רעדלעפ ענירג יד פא
 ,רענלעז א טקעדאב נליוק טימ טגיל

 !ייוװ  ,ייוו
 ,רענלעז א טקעדאב נליוק טימ טגיל
 ,נסירעצ מיא זיא רעּפרעק נַײז נוא

 !ייװ  ,ייוו
 ,נסירעצ מיא זיא רעּפרעק נַײז נוא
 ,נסילפ טולב טוט נדנּוװ ענַײז נופ

 ! ייוו ,ייוו
 ,נסילפ טולב טוט נדנוו ענַײז נופ

 ,עטימ ניק טשינ נוא נרָא ניק טשינ
 ,רעטומ ניק טשינ נוא רעטָאפ נייק טשינ

 !ייוװ ,ייוו
 ,רעטומ ניק טינ נוא רעטָאפ ניק טינ
 ,עַײרטעג סָאד דרעפ סָאד רָאנ

 !ייװ ,,ייוו

 ,עַײרטעג סָאד ררעפ סָאד רָאנ

 ,עַײװעל רעד וצ מיא טיילגאב סָאװ
 ! ייוו ,ייוו

 .עַײװעל רעד וצ מיא טילגאב סָאװ
 ,נגָאז שעדאק א מיא כָאנ לָאז סע רעװ ,ָאטשינ

 !ייוו ,ייוו
 ,נגָאז שעדאק א מיא כָאנ לָאז סע רעװ ,ָאטשינ
 ,נגָארטּפָא טכיל א םיא כָאנ לָאז סע רעװ ,ָאטשינ נוא

 !ייוװו ,ייוו

 .נגָארטּפָא טכיל א מיא כָאנ לָאז סע רעװ ,ָאטשיג
 ,נעילפ וצ נָא לגיופ א טמוק

 !ייוו  ,ייוו
 ,נעילפ וצ נָא לגיופ א טמוק
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 ,נעֹורּפָא כיז רעווייק נַײז פא:

 !ייוו ,ייוו
 ,לגיופ רעצראווש ,נָארָאװ וד ,יוא --

 !ייוו ,ליו
 ,לגיופ רעצראווש ,נָארָאװ וד ,יוא

 .נגיױא יד ּפָא זָאל ,טנעה יד ריד אנ 4
 !ייוװ ,ייוו

 .נגיוא יד ּפָא זָאל ,טנעה יד ריד אנ
 ,דניװשעג ילפ ,לגיופ וד ,יוא

 !ייװ ,ייוו
 דניושעג ילפ ,לגיופ וד ,יוא
 ,טנוזעג ניב כיא זא ,נעמאמ יד נָא גָאז נוא

 !ייוװ ,ייוו ְּו
 ,טנוזעג ניב כיא זא ,נעמאמ יד נָא גָאז נוא
 ,נגָאז טשינ ריא וטסלָאז טוט מעד נופ

 !ייוו ,ייוװ
 ,נגָאז טינ ריא וטסלָאז טיט מעד נופ
 ,נגָאלק נוא נענייװ ,כעבענ ,טעװ יז לַײװ

 !ייוװ ,ייוו
 .נגָאלק נוא נענייװ ,כעבענ ,טעװ יז לַײװ
 ,מייהא נעילפ וצ לגיופ רעד טמוק

 !ייװ  ,ייוו

 מייהא נעִילפ וצ לגיופ רעד טמוק
 ,ניטש קירעיורט נעמאמ גַײמ טפערט נוא

 !ייוו ,ייוו
 ,ניטש קירעיורט נעמאמ גַײמ טפערט נוא
 ,קידנעטשאב בוז ריא נָא טקנעד יז לַײװ

 !ייוו ,ייוו
 ,קידנעטשאב נוז ריא נָא טקנעד יז לַײװ
 ,קידנעבעל כָאנ רע זיא רעשפע

 !ייװ  ,ייוו
 .קידנעבעל כָאנ רע זיא רעשפע

 ,נענורעצ נרעװ טעװ דמאז יד נעװ
 !ייוװ ,ייוו

 ,נענורעצ נרעװ טעװ דמאז יד נעוו
 ,נעמוק מיהא גירק נופ נוז ריא טעװ

 !יײװ ,ייוו
 .נעמוק מייהא גירק נופ נוז ריא טעװ
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 6 טו

 4.1 ֹי
 יי, יי יי

 אי



 ,נענורעצ טשינ טרעװ סע דמאז נייק ,יוא
 !ייוו ,ייוו

 ,נענורעצ טשינ טרעװ סע דמאז נייק ,יוא
 ,נעמוק טשינ טעװ רע ,נוז ניק טשינ טָאה יז

 !יײיוו עייוו

 ,נעמוק טשינ טעװ רע ,נוז נייק טשינ טָאה יז
 !יײװ יו



 7" "שבא א 22, 246 0 6 : סע אב = = 0: 2650 עצי. או יי 6 ידי ) : : יי
 ; 2 יז יע 7 ': טי. "א יב

 "יו

 פמאק גנוא טעברא

 טיונ 1

 : דּלעפ גוא בוטש נַײמ טפיוקראפ בָאה'ּכ ּו
 .טלעװ רעד פא :זָאלעג כיז נוא 4

 'ו | | ,רעהא טינ גוא ניהא טינ רָאנ
 .רעװ טינ סיײװ נוא ּוװ טינ סייוו'כ

 טרעלקעג גנאל טינ רימ כיא בָאה
 .דרעפ א כיז טלדנאהעגנַלא נוא
 ,טָאטש נופ רָאנ נרָאפעגקעװא
 .טָארט א טינ רעטַײװ טייג דרעפ נַײמ
 .ןאא ניהא טינ רָאנ

 א טפיוקראפ בלאה ראפ דרעפ נַײמ בָאה'כ
 ּׂ .טפיוקעג כיז עמייהעב א בָאה נוא
 ,דלָאג יוװ נייש נוא וק עסיורג א
 .טלָאװעג טינ נקלעמ כיז טָאה רָאנ
 .וואא ניהא טינ רָאנ

== 

 א

 װ

 ,וק יד טפיוקראפ ,טפיוקראפ
 .קילג ניק ריא וצ טאהעג טינ רָאנ ,גיצ א טּפיוקעג

 צ ְו 3:1



 . ,טיורק לּפעק א ,גטרָאג א רָאנ ּוװ
 ,טיוה יד ניוש ריא טדניש'מ ,אהא

 : .װאא ניהא טינ רָאנ

 ,טלעװ רעד פא רימ כיא רעדנאוו טציא

 א / .טלעג ניק ַאטינ ,טסופ זיא שאט נַײמ א 1
 שש 7 .האא ניהא טינ רָאנ וי

 0 | א
 יש --ירב פא זע
 ר יב םיװלטנָאל כָאנ נגרָאמ פא 0
 5 | ירפרעדניא כַײלג | 0
 0 ,נפיול נעמ זומ קראמ נפא 4

 /} . --,נפיוק נעמ זומ סעבלוב :
 2 !ָאטינ צֶלֹא ןיא טלעג נייק נוא :

 -- סאטוא |
 ,טלאק זיא בוטש ניא

 ,סאג נפא יװ }
 | ,נכָארבעגסױא זיא נביוש יד
 ו | --גנכָאק וצ סָאװ ָאטינ זיא'ס נוא

 א !ָאטינ צלא זיא טלעג נייק נוא | 6

 יב

 ,נאמז מענעי נופ כָאנ טמוק דעמאלעמ מעד
 ,נאדאנ עקעּפָאק א טינ טָאה לדיימ סָאד נוא
 רעכָאב רעד נוא
 ..מענעסירעצ א טימ טייג

 !ָאטינ צלא זיא טלעג נייק נוא

 ,ירב פא
 ,וק רעד גסע נבעג וצ סָאװ ָאטינ זיא'ס

 ,קעװא טייג רעמוז רעד
 ,קירוצ טמוק רעטניװ רעד נוא |

 .ַאטינ צלא זיא טלעג ניק נוא 0
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 .ָאטינ צלא זיא .טלעג) גייק גוא 2 6 עא ,נסימשעצ זיא עמשטוק| ייצפ

 ,נכָארקעצ זיא כאד רעד גוא
 ,נכָארבעצ נענַײז טנעוו יד
 .ָאטינ צלא ןיא טלעג ניק נוא

 ,נײא טלאפ בוטש יד
 ,נאמז מענעי ראפ כָאנ טמוק דעמאלעמ מעד
 / יָאטינ צלא זיא טלעג ניק נוא

 ר שא ד ,טלאק קראטש טרעװ נסיורד ניא
 א טיט אש ,רלָאג יװ נייר זיא צלָאה נופ רעמאק יד +=

 אז .ָאטינ צלא זיא טלעג ניק נוא

 4 | : ,סעטָאלב עסיורג גרעװ נסיורד ניא
 ,סעטאל עלַאג נענַײז לוויטש יד
 .ָאטינ צלא ןיא טלעג נייק נוא

 2 -- פ 2

 יי עב
 טי

8 

 יב .

 בג
 עי לע ק 2

 + השי=--
 ,עבלוב קיטנָאמ ,עבלוב קיטנוז ר לי ר

 ,עבלוב כָאװטימ נוא קיטסניד
 ,עבלוב קיטיײרפ נוא קיטשרענָאד
 ,עלעגוק-עבלוב א ענעװַאנ א ניא סעבאש
 .עבלוב רעטַײװ קיטנוז

 הערי יא

 2 יי

 א

 יא
 0 ,עבלוב רעטַײװ ,עבלוב רעבָא
 א ,עבלוב רעדיװ נוא לָאמאכָאנ
 אש ,עלעגוק-עבלוב א טנלָאשט נכָאנ סעבאש
 ,עבלוב רעטַײװ קיטנוז

 ,עבלוב טימ שיפ ,עבלוב טימ טיורב
 ,עבלוב ערעשטעװ נוא סעמראוו
 ,עבלוב רעדיװ נוא רעבָא
 ,עלעגוק -עבלוב א טנלָאשט נכָאנ סעבאש
 .עבלוב רעטַײװ קיטנוז
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 !יוא-יוא-יוא נוא טלעגעריד

 ,יָאמ עשזָאב נוא טלעגעריד
 ,יָאָאדָארָאג גוא טלעגעריד
 .גלָאצ נעמ זומ טלעגעריד

 ,שזורטס רעד נַײרא טמוק
 ,לטיה סָאד ּפָארא טמענ
 ,טלעגעריד ניק טלָאצ עמ זא נוא
 ,לטיװק א סיורא רע טגנעה

 .וואא טלעגעריד

 סָאבעלאב רעד ניײרא טמוק

 ,נקעטש נבָארג םעד טימ

 ,טלעגעריד ניק מיא טיג עט זא נוא

 .נטעב יד סיורא רע טלעטש

 .חאא טלעגעריד
ָ 

 ,טלעגעריד נבעג כַײא כיא לָאז סָאװראפ

 ?נכָארבעצ זיא כיק יד זא

 ,טלעגעריד נבעג כַײא כיא לָאז סָאװראפ

 ?נכָאק וצ סָאװ פא טינ בָאה כיא זא

 .ואא טלעגעריד

6 

 --ליוכעל שעדיוק נייב לדוואמאה
 דליוװ טינ רָאג טייג סע ,נעמ טוט סָאװ

 ,ינ א--וניײּפסאכעוו ,נאראפ -- ונייראז
 !ימ טימ נָא טמוק טיורב לקיטש סָאד

 ,קעװא סעבאש רעד - ָאנַאּפ םיוי
 ;םיוב נופ נטָאש א יװ יוזא
 .מיוז ניק נבילבעג טינ גזַײּפש עלא נופ
 ,כָא נוא יײװ ,יוא ,דלאב נוא
 .כָאװ עכעלקילג יד טמוק גגרָאמ
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 צ אב 4 : 2

 ; 4 ר; ,1ע2 יי שא 1 ר

 3 = . שי = + בא לע ראי

 עי יי יי יי . 5, יע? ֹי

 --טיילק עא יב .נעמ | רע א
 ,טױט רעד יװ רעטיב - א

 ,טנוה רענעדנובעגוצ א יװ ,קענאג נפא נציז = -
 !טנופ ילאמ מאט :נעַײרש נוא

 ױ

 ,ליוכעל שעדיוק נייב ,שעדיוק נייב לדוואמאה
 ,ליוכמיי וה ונייסיוטאכ
 ,ליוכאק עבראי ונייּפסאכעוו ונייראז
 ,ָאליײלאב מיװָאכיוקאכעוו

 עלָאדװאה יד נָא טדניצ
 ,עלָאמש יד ,עגנאל יד
 .כָאװ רעלופ א פא סענעשעק יד נָא טקאפ
 ,עקאט נַײרא טינ טגײל עמ זא
 ,עקאמ א סיורא נעמ טמענ
 .כָאװ רעקירָאפ נופ נעמיס א כיא בָאה סָאד

 .וואא לדוואמאה

 ריוג מםעד נלָאצ פראד עמי

 ,ריש א נָא סעוויוכ
 .טכארבעגנַײרא סעלא גרעװ זומ סע
 ,רעילרטעג עטאט ,ָאד נוא
 ,רעַײרד נייק ָאטינ עליפא זיא
 .טכאנ רעד נטימניא קעווא כימ טעליוק שטָאכ

 .וואא לדוואמאה

8 

 ,לדנייש נַײמ טגיל טעב ניא

 ,דניק עניילק סָאד - ריא טימ

 ,לדנעּפש נייק ָאטינ ןיא בוטש ניא

 .טניו רעד כיז טזָאלב רעטצנעפ ניא

 ,ָאד ניוש זיא רעטניװ רעד ,רעטניװ רעד
 ,ָאטינ ויא כעיוק ניק ,עלא רעדניק ,עשז טַײרש
 ,רעטניװ רעד געמוקעג ניוש זיא ס
 .ָאד ניוש זיא רעטניװ רעד

29 

 יע

 עט,

 ר טי =



 מיניוטכאט עגַײד נָא וט ,נאמ נַײמ ,פוא ייטש --
 .סעבאש פא נכוז ניוש ריד ייג נוא
 --עניײמעג כיוא נענַײז מינייכש ערעזדנוא
 ;רפראפ סעבאש מעד נבָאה יז
 ,טונ טימ רע טמוק רימ
 ,טיורב נײק טימ טאז נָא טינ רימ סע כיא
 ,לּפעט ניק ,לּפָאג ניק ,לפעל ניק טינ בָאה כיא
 ,רָאי יד רימ טייגרעד לטיילק סָאד

 ..רָאה ניק מירוּפ פא כָאנ בָאה כיא נוא
 .פָאלש נַײד נופ פוא ייטש ,נאמ נַײמ ,פוא ייטש

10 

 ? סעקערוב כעיוקימ נַײז טעװ סָאװ ,נאמ נַײמ ,יוא --
 ,נכָאװ ללרד כָאנ זיא כעסייפ זיב ,בַײװ נַײמ ,רעה --
 - ;כָאש מאב נעַײל רימ נלעװ סעקערוב
 .ָאטינ צלא זיא טלעג נייק נוא

 ?לעמ-עצאמ כעיוקימ נַײז טעװ סָאװ ,נאמ נַײמ ,יוא --
 ,רעלעק ניא יג ,בַײװ נַײמ ,רעה --
 רעלעט ענרעניצ יד מענ
 -- ,רעלעמ מאב נקשאמראפ נוא
 .ָאטינ צלא זיא טלעג ניק נוא

 ? כיש כעיוקימ נַײז טעװ סָאװ ,נאמ נַײמ ,יוא --

 ,לביראפ ניק בָאה טיִנ ,בַײװ נַײמ ,רעה --
 -- ,לויטש לציּפ נייק נַײלא בָאה כיא
 .ָאטינ צלא זיא טלעג נייק גוא

11 

 ,לזאמ ,יוא ,לזאמ ,יוא
 ,נענורטנא רימ נופ וטסיב ּוװ
 כעלעקניו עלא ניא נכוז כיד וט כיא
 ינעניפעג טינ כיד נָאק נוא

 ,נענופעג כיד בָאה כיא
 ;נפָאלש נפָארטעג כיד כיא בָאה

26 



 ,עלעפיש א טמיווש עא ,גטרָאד
 ,קידיײל טינ ,לופ סע זיא
 ,טינ לזאמ ניק טָאה שטנעמ רעד בוא נוא
 .קיבײא פא רע זיא נלאפראפ

12 

 ,רעקידמעראברעד טָאג וד ,טָאג --
 ?רעקידלזאמ ניק טינ כיא ניב סָאװ
 ,נרָאבעג רימ טָאה עמאמ נַײמ יװ
 ;נרָאלראפ דלאב לזאמ גַײמ ניוש זיא
 ,נעמונעגוצ רימ טָאה עבָאב יד יװ נוא
 .גענופעג טינ לזאמ נַײמ ניוש יז טָאה
 ,נעמיװש נרעסאו יד פא נעוט סעלָאזאמ עשיטַײל
 .נעניפעג טינ וט נוא ,נכוז וט כיא נוא
 ,נפָאלעגמורא כיא ניב טלעװ עצנאג יד נוא
 .נּפָארטעג טינ לזאמ נַײמ בָאה כיא נוא

13 

 -- ,לסעלאד ,יוא
 ,ונ-ונ-ונ
 כעלעקניוו עלא ניא
 .וטסיב ָאד
 ,נפלָאהעג ריד כיא טלָאװ
 ,נענאוונופ טינ כיא בָאה
 ,לסעלאד ,כיד כיא טעב
 .נענאדנופ כיז מענראפ

14 

 ,כאד רעד טפָאלש מעדיוב םעד פא
 ;כעלעדניש טימ טקעדעגוצ
 דניק א טגיל לגיוו ניא נוא
 יכעלעדניװ נָא רָאג ,טעקאנ

2:1 



 - ,יוזא א ,פָאה ,ָּאה
 ,יורטש םעד כאד נופ גיצ יד טסע

 ...יוזא טָא ,ּפָאה ,ּפָאה

 ;גיו א טסײטש מעדיוב נפא

 ;ריא ניא ניּפש א טרָאד כיז טגיוו
 ,סיוא סעַײכ סָאד רימ נופ רע טיצ
 .רימ רע טוָאל סעלאד מעד נוא

 .והאא ּפָאה ,ּפָאה

 ,נָאה א טײטש מעדיוב נפא

 ;טור-רעַײפ זיא מםאק נַײז נוא

 גגרָאב צעגרע בַײװ נַײמ לָאז

 .טיורב לקיטש א רעדניק יד ראפ
 .וואא ּפָאה ,ּפָאה

15 

 ,דױב א ריִמ כיא בָאה
 ,דיוב א רימ כיא בָאה
 ,רעדער ענאווָאק טימ
 טקעדעגוצ וצרעד נוא
 .רעדעל נצראווש א טימ

 ,טינ נעיײרד רעדער יד זא
 ,נענערב נסקא יד נוא
 :דרעפ מעד טלמעד כיא טליש

 *!נעמענ מיא לָאז לװַײט רעד,

 ,טינ כיא בָאה ייה ניק זא

 ,טינ כיא פיוק רעבָאה ניק נוא
 ,בײג טינ ליו דרעפ רעד וא
 .נייװ נוא ניו נוא כיז כיא צעז

 ,ננאכ א נַײז כיא ליװ
 ;לָאק ניק טינ כיא בָאה
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 ראי 2 יא יי

 י
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 ..לָאנ שא טינ .ביא | :
 .װאא טינ נעיירד רעדער יד זא-

 ,דימש א נַײז כיא ליוו

 ;עלדאווָאק נייק טינ כיא בָאה

 ;רעקנעש א נַײז כיא ליוז

 .עלדאפ א בַײװ ניײמ זיא

 .װהאא טינ נעיירד רעדער יד זא

16 

 ,לרעמערק א רימ כיא יב
 ,לרעמערק א רימ כיא ניב
 ,גַײא-גָאט ,סיוא-גָאט רימ כיא בעל !

 ,נייפ ,כעליירפ ,קיטסול
 1 דבי בי "וי בע

 ,לרעמערק ,רימ גָאז --
 ?נעלדנאה וצ סָאװ טימ וטסָאה
 4 עלעמערק ניא וטטַאה

 1 1 ?נעלדנאמ טימ סעקניזָאר

 0 עלעמערק ניא בָאה כיא -- | : :
 : ,עריוכס נשָארג ייוװוצ ראפ
 4 ,סעלאד מעד ּפעלש כיא

 יש 3 .ייעריוב מעד שטנעב כיא נוא :

 4 ,לרעדַײנש א רימ כיא גיב
 / ,לרעדַײנש א רימ כיא ניב
 : ,נַײא-גָאט ,סיוא-גָאט רימ כיא בעל
 .נַײּפ ,כעליירפ ,קיטסול

 5 .ו

, : 

 2 יא יע

- 

+ 5 5 

 ו ,לרעדַײנש ,רימ גָאז --
 שש ,רעטוג נוא רעקניביל
 : לדָאנ יד ריד טיג
 ?רעטוּפ טימ טיורב פא גונעג

 כָאװ א כאמ כיא --
 ,רעַײרד א טימ נדליג ייווצ
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 / .טיורב רָאנ סע כיא
 ..רעַײט וצ זיא רעטופ לַײװ

 ,לרעטסוש א רימ כיא ניב
 ,לרעטסוש א רימ כיא ניב
 ,נַײא-גָאט ,סיוא-גָאט רימ כיא בעל
 .נילפ ,כעליירפ ,קיטסול

 8 | ,לרעטסוש ,רימ גָאז --
 ?נעַײק וצ סָאװ וטסָאה
 : ,טעסיוא ריד טלעפ
 ג ?נעַײל וצ ּוװ וטסגירק

 ,טשינ טַײל רענייק --
 ;סעװרָא נייק טיג רענייק
 ,רעטסוש א ניב כיא
 ...סעװרָאב עקאט כיא ייג

 ,לרעכעלב א רימ כיא ניב
 ,לרעכעלב א רימ כיא ניב
 ,נַײא-גָאט ,סיוא-גָאט רימ כיא פאלק
 .גייפ ,כעליירפ ,קיטסול

 גלְרעֶּכַעלמ ,דימ גָאז --
 ?טיונ יד ריד אב זיא סיורג יװ
 1: ,סעקלוב וטסָאה
 ?טיורב שטָאכ וטסָאה

 פאלק נֹוא ציז כיא --
 ;ןרעכעד עדמערפ מענעי אב
 בוטש ניא רימ אב
 .רעכעל עּלא נופ טעיר

17 

 ,רעיעקנעמיול גיב כיא
 ,טלעוו נַיײמ זיא רעטצניפ
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 א טא |
 שא טלעטשעגנַא גבעל .בללמ זיא
 - ,מעזעב גַײמ טינ נעוו ץ

 ,טנעה ענַײמ טינ נעװ
 לטעטש עצנאג סָאד טלָאװ
 ,טנערבעגּפָא נרָאװעג

18 

 - ?ָאד יא רעװ !ַײשולס
 !רעמיוש רעמערַא ,כעבענ ,כיא
 ,טכאנ יד רימ נופ זיא טלגָאװראפ
 ,רענײב ענַײמ רימ טכערב ּפָאלש רעד
 ?טכאמעג נזַײא נופ כיא ניב נעד יצ
 נגיל נטעב יד ניא מיטאבעלאב עלא
 ,נגינעגראפ ניא כיז נעגנערבראפ נוא
 ,ניילא רעגייא ניב כיא רָאנ
 .נײטש א זיא נשיק נַײמ

 טעברא .2

1 

 קעװא רימ כיז צעז כיא זיב
 ,דיל סָאד נעגניז וצ
 --,קעטייװ גופ צראה נייק ניוש כיא בָאה
 !דָיי א ניב כיא יװ

 נצרעמש ענַײמ ,כא

 ,נליײצרעד טינ מענייק ראפ כיא נעק

 נצראה נַײמ נופ קעטייוו נַײמ

 !נלייה טינ רעטקָאד נייק רימ נעק

 ,טַײצ יד נעמ טמענ ּוװ
 ,רָאי ַײרד נעװעג טלא ניב כיא סָאװ
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 ר א יט ר עו עא ששי הע יש אש ' טז שש
 יב אבא 6 1 7 : א

(, 

 א טי שי ר יי שי יי : יא ראי ר יג 2 ועשו ש
 2 = יז. יי ,

 ,טַײל א רעטומ-נוא-רעטָאפ נַײמ אב
 !רָאה א פא טריקיטנאעג טינ רענייק

 רעקיצנײא רעדעי כיז טוט טנַײה נוא
 .טולב נַײמ טימ נסיג
 :נדלאוועג טימ ניוש ַײרש כיא
 !טוג טינ זיא סע ,ייוו-יוא --

 ,נַײז רימ נָאק טוג יװ
 .טנאה רעדמערפ א נופ נסע פראד כיא זא
 ,טעּפש רעדָא ירפ סיורא טמוק קיטשירפ רעד יצ
 ,טנאו יד יװ כיא זומ נגַײװש

 ,רעטעברא נעמערָא םעד זיא רעטיב יװ נוא
 - ,נעניפעג טינ נכַײלג נַײז וצ
 רעגרע לָאמ נעצ זיא מיא
 !נעניד וצ נװָאי א ראפ יװ

 ורעסיײק מעד סיוא כיז טניד עמ זא

 ,טנוזעג נוא שירפ נעמ טמוק

 ,טעשטומעגסיוא נעמ טרעװ עטסָאבעלאב רעד אב

 !טנוה רעד יװ טרעװ א טָאה'מ

 ,טלעג סָאבעלאב מאב נטעב פראד'מ זא
 .לארענעג נטסערג נראפ יװ נלעטש כיז נעמ פראד
 ,טלעטשעג רעטציא רָאנ כיז טסָאה --:טרעפטנע רע
 ?לאװק א טלעג נופ רימ אב זיא נעד יצ

 ,נסע נַײד רעִירפ נידראפ

 !לָאמאטימ נגירק וטסעװ טלעג

 ,נסעגראפ ניוש טָאה רע

 .רָאי א נעװעגּפָא דלאב ניוש ניב כיא זא

 ,נסע כיז טצעז'מ זא

 :עליפט ריא טימ עטסָאבעלאב יד נָא טבייה

 - נעצ ראפ כָאנ ןיא רעגייז רעד

 ?עליכא רעד וצ כיז וטסלַײא סָאװ

 ,נסימשענּפָא יװ ,נעמ טבַײלב ָאדדַא

 ,ניטש ניוש טבַײלב עמ נוא
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 שי 2 טיש

 טל 1 4 2 ( :
 אש ר עי

 יע ר 2 | *



 עי

 = 5 א שיש

4 6 6 

 גשיװּפָא סעצנָאװ יד זומ'מ
 ,נַײג טעברא רעד וצ נוא

 ,עקנישטאּפ א כיז טכאמ'ס זא
 ,נענידראפ וצ עקּפָאק א
 ,נטלאהאב סָאד נעמ זומ ָאד
 .נעניפעג טינ סָאד לָאז סָאנעלאב רעד

 ,נקוק טינ טוט סָאבעלאב רעד
 -- ,מערָא יוזא ניב כיא סָאװ
 נטלאהאב סָאד זומ כיא
 ,מירָאדאכ יירדאכעב

 ,טניפעג סָאבעלאב רעד זא

 ?סָאד זיא סָאװ--:רע טגערפ

 ?מיא נעמ טרעפטנע סָאװ ָאט

 !סָאבעלאב א טרָאפ כָאד זיא רע

 ,נרעשאקסיוא כימ כיז כיא ליוו ָאד
 ,רענײר א נבַײלב לָאז כיא
 ,געניפעג לָאמאכָאנ לעװ כיא- :רע טרעפטנעי

 !רעניײצ יד נקאהסיוא ריד כיא לעװ

 ,ירפרעדניא פוא טייטש סָאבעלאב רעד זא
 זיא רעגײז רעד - :נעײרש וצ נָא רע טבייה

 !בַײנ גיוש
 ?טינ יצ פוא טייטש ריא
 !נַײרא כַײא ניא לָאז ערעילָאכ א

 :נעַײרש וצ נָא רע טכײה ָאד

 ?נסַײברעביא דלאב נייג ניוש ט'ויא--

 ונענעק טלָאװ רעטעברא רעד

 !נסַײרעצ סערָאצ ראפ כיז רע טלָאװ

 ,טוט עמ יװ ,סָאבעלאב גראפ
 ;נלעפעג טינ צלא מיא זיא
 -- ,טוג סָאװ ,צלא ריקראמ
 !נלעטש טינ מיא נעמ נעק נדירפוצ

 ,רעסעב סָאװ ,צלא ריקראמ

 ;טכעלש צלא ןיא מיא ראפ
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 יי ר

 ָב 7

 א- :



 ,רעסערג סָאװ סעליוק טכאמ רע
 !טכערעג צלא טבַײלב רע נוא

 ,טעברא רעד אב כיז טצעז'מ זא
 ,נגיובעגניײא נקור מעד
 ,סיפ נייק נופ טינ ניוש טריּפש'מ
 .נגױא ניק טינ ניוש טָאה'מ

 עטסָאבעלאב יד וצ טּפעלש ָאד נוא
 : ,טיורב עלעקיטש יד
 ' :עלָאלק א כָאנ יז טגָאז

 ! טייהרענעגרָאװרעד נעניפעג כיד לָאז מ --

 | ,טעברא רעד אב כיז טצעז'מ זא
 ' ,נסַײר וצ נוא נפוצ ֹוצ צראה יד נָא טבייה
 -- גנירעה קע נא טּפעלש עטסָאבעלאב יד ,טעז'מ זא
 .נסַײברעביא רעצנאג רעד נַײז טעװ סָאד

 גָאװ נפא נפיוק נייג כָאנ יז פראד ַאד נוא

 7 -- ,טיורב עלעטנופ מעד

 גָאט נבלאה זיב נציז נעמ פראד ָאד

 .טייהרענעסעגעג טינ

 ,טסייג וד ּוװ ,נּפאכ כיד לעװ כיא --
 ;נגָאיסיױרא בוטש נופ כיד כיא לעװ
 ,טסייה סָאד סָאװ ,נזַײװ ריד ?עװ כיא
 !נגָאז וצ טינ כאז נייק סָאבעלאב א ראפ

 טומַײרפ נייק טינ ניוש טמענ ָאד

 ;ריט נכרוד נייגוצסיורא

 ,טוג ראפ נעמענָא ןומ כיא

 ,רימ טימ כיז טכאמ סע יװ

 ,לדייא נעװעג כיא ניב מייה רעד ניא
 ;רימ וצ זיא ײװ ,יוא
 א טימ טרָאװ א סיוא דײר כיא זא ,טציא נוא

 ,לדיימ
 .רימ טינ ,ריא טינ נבעל טינ ניוש רע טוָאל
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 יי / וי א א ו

 סענָאמכאר גייק טינ רָאג טָאה רע =
 ;גרָאי עגנוי ענַײמ פא
 8 סערָאצ ענַײמ נופ נרעװ רעטָאּפ נלעװ טלָאװ כיא
 ר !נרָאפקעװא מייה רעד ניא נוא

 טלעװ רעד פא ליפיווא כָאנ טעיאדארטס רעװ

 .נאמסטעברא רעמערָא ,כעבענ ,כיא יװ

 ,ןטלענ םעד נופ שטנעמ מעד וצ טפיוקראפ ניב כיא

 : ,נאּפשעג ניא דרעפ סָאד יװ ,ייטש כיא נוא
 4 ,נישאמ רעד וצ נגיובעגנַײא ּפָאק מעד
 : ,טיורב עלעקיטש מעד בילוצ סעלא

 רעיא ,ניהא נוא רעהא נייג עליפא געמ'כ
 6 .טיונ יד כימ טגלָאפראפ לארעביא

 1 ,ליטש רעד ניא רעטסַײמ רעד
 יד ,ליוו רע סָאװ ,רימ טימ טוט רע
 ו | ;נליפעג עלא ענַײֿמ רימ טרעטשעצ רע
 : ,קירבאפ ניא ָאד לַײװ
 ללא --,קילג נַײמ זיא ָאד

 : .נליטש כיא זומ רעגנוה מעד

 ,נאריס רעד ,ַײא ,טנאקירבאפ רעד

 צ ונילוװ ,יוא ,טולב נַײמ נופ טכאמ רע

 ,סיוא רימ נופ טּפאצ רע סָאװ ,טולב סָאד

 שלא ינײרא רעּפרעק נַײז ניא טייג סָאד

 ,נרָאי ענַײמ גיא כיוא רעדניק נענאראפ זיא'ס

 ,רימ נופ טשינ יײז נענַײז רעגילק כָאד
 ,נריובעג ייז נענַײז סוסקול ניא ,מוטכַײר ניא
 .ריש א נָא רָאג טפאשנסיוו טימ

 1 לט

= 

== 
: 

1 

1 
 ו
 א

4 
 ,עלוש ניא ייז נעײג קירבאפ ניא טָאטשנָא
 ;נבַײרש נוא נדליב כיז נענרעל ייז
 ,טלופרעביא טלעװ עצנאג יד ניוש כיוא זיא ייז טימ
 .נבַײלק סעכאנ יז נופ נעוט נרעטלע ערעיײז
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 ,דניק מערָא ,כיא רעבָא
 ,דנילב כיא ניב נבילבראּפ

 ,גליפעג עלא נָא ,טפאשנסיוו נָא

 ,קירבאפ ניא ָאד לַײװ

 - ,קילג נַײמ זיא ָאד ,יוא
 .נליטש כיא זומ רעגנוה מעד

 ,גנריובעג נשטנעמ נופ כיוא כָאד ניב כיא
 ,זוה מענש צנאג א גופ ,נרעטלע נופ
 ,נריולראפ נרעטלע ענַײמ בָאה כיא טַײצ
 9 זה נַײמ נרָאװעג זיא רעלעק נרעטצניפ ניא
 יו ;גײלא רענייא ,כעבענ ,טנלע נבילבעג ניב כיא
 ,נבירטראפ נשטנעמ נופ ,טנלע

 ,טאהעג טשינ כיא בָאה נענרעל וצ כיז טנעלאט נייק
 .נבירשעגנַײא קירבאפ ניא כימ כיא בָאה מוראד

 ,ליטש רעד ניא רעטסַײמ רעד

 ,ליװ רע סָאװ ,רימ טימ טוט רע
 גנליפעג עלא ענַײמ רימ טרעטשעצ רע
 ,קירבאפ ניא ָאד לַײװ

 -- ,קילג נַײמ זיא ָאד
 ,נליטש כיא זומ רעגנוה מעד

3 

 רענטרעגנַײװ נוא רעדעס ,רעדלעפ

 --,נאמסטעברא רעד סיוא טעברא

 יז נופ נטכורפ יד טסע רעװ ,ייוו-וא ,קוק א טיג
 נאמסטעברא רעד טינ ,טסילאטיּפאק רעד רָאנ

 נצאלאפ נוא נרעיומ ,נעמָאד
 : : --,נאמסטעברא רעד סיוא טעברא
 ,יײז ניא טניװ סע רעװ ,ייוו-יוא ,קוק א טיג
 .נאמסטעברא רעד טינ ,טסילאטיּפאק רעד רָאנ

 סנדַײז נוא סעלטא ,טעמאס ,שוילּפ

 - .גנאמסטעברא רעד סיוא טעברא
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 ,ײז ניא טײג סע רעװ ,יײװ-א ,קוק א טיג
 !נאמסטעברא רעד טינ ,טסילאטיּפאק רעד רָאנ

4 

 / ,רעלעק א ניא טניוװ נאמסטעברא רעד
 ,טנעװ יד נופ מיא אב טָניר טסעריס
 רעלעפ-מזיטאמווער רע טמוקאב נופרעד
 .טנעה יד ניא נוא סיפ יד ניא

4 

 ,נגער א טייג נסיורד ניא ,נגער א טייג נסיורד ניא

 ;יײנש א ,יינש א טיש עס נוא

 ,נריוװעגנָא כיא בָאה נרָאי עגנוי ענַײמ

 .לנעג מאב קידנעטש קידנציז

 ,גָאט יװ יוזא טכאנ ,טכאנ יו יוזא גָאט
 ,נענאטשעג לדָאנ רעד טימ קידנעטש
 ,עלעדנײב צנאג ניק טשינ ניוש בָאה כיא
 .נכָארבעצ עלא רימ ניוש נענַײז ייז

 נציה עסיורג יד ניא רעמוז

 :ייו רימ עלעּפעק נַײמ טוט

 ,נציה עסיורג יד נופ יוזא טשינ

 .גײטשפוא ירפ נופ רָאנ

 ,רעגייזא נביז מוק'כ זא
 ,"טוג זיא'ס, :עװָארעטסַײמ יד טגָאז
 ,טכא פא לטרעפ א מוק כ זא נוא
 .טולב נַײמ רימ יז טּפאצראפ

 ,נפָאלש ,יוא ,כימ כיא גייל
 ,נייטשפוא פראד'כ זא ,כימ כיא נָאמרעד
 רענײב עקנארק ענַײמ טימ
 .נייג וצ טעברא רעד וצ

 ,קיטימ גסע רימ טגנערב וילעמאמ נַײמ זא
 ,נעמיר עװָארעטסַײמ יד טוט
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 ,לפעל נטשרע מעד מענ כ זא נוא
 .נעניגראפ טשינ רימ יז טוט

 טעברא נַײמ אב רימ כיא ציז
 ,ײט עלעזעלג א רימ קנירט נוא
 עװָארעטסַײמ יד נַײרא טמוק
 ."ילו נוא דניװ, :טגָאז נוא

 ,עבויל ,יײנש א ,עמאמ ,יינש א --
 .נגער א טימ יינש א נוא
 טעװַאכעגסױא כימ טָאה ענַײמ עמאמ יד
 .נגעו סרעדַײנש נראפ

 נטלאהוצסיוא ,עמאמ ,סרעדַײנש יד נופ
 .רעטיב רעייז זיא

 ,נסע וצ טיורב לקיטש א גָאט נטירד מעד
 .רעטומ ,ריד אב מייה רעד ניא יבא

 ירפצנאג ,עמאמ ,פוא ייטש כיא

 ,טעברא נַײמ וצ רימ ייג נוא

 ,סעקטאי עטלא יד וצ וצ כיז יג כיא

 ,נֿפױק סעּפע כיז ליװ כיא נוא

 נרעגייזא סקעז בלאה ניוש ןיא סע ,קוק א ביג כיא

 .נפיול רעכיג ניוש פראד עמ

 ,טונימ נעצ טימ רעירפ ,עמאמ ,כיא מוק רעמָאט
 .טוג זיא יוזא ,רעדַײנש רעד טגָאז
 ,טונימ נעצ טימ רעטעּפש כיא מוק רעמָאט
 .טולב סָאד רעדַײנש רעד רימ טּפאצ

 ,נסיב נטסיװ מעד נסע ,עמאמ ,כיז צעז כיא
 .נעמוקאב טינ רימ טוט רע

 ,בורג נרעביא טלעש רעדַײנש רעד
 .נעמוטש ,כעבענ ,נעמ זומ עריומ ראפ

258 



 עו איי
 : זי טא עי

 א | ,נציה עסיורג יד ניא ,עמאמ ,רעמוז |
 ,יײװ רימ טוט ּפָאק רעד
 ,רעדַײנש גטסיװ נופ נטלאהוצסיוא
 .ינעג נרעטצניפ מעד נופ

6 

 ,רעטומ ,יײנש א ,עמאמ ,יינש א --
 ,נגער א טימ יײנש א
 טעװעדָאהעגסױא כימ וטסָאה עשז סָאװ פא
 ..?נגעוו סרעדַײנש מענופ

 נטלאהוצסיוא רעדַײנש א נופ

 ,טכעלש רעייז כָאד זיא

 ,עלעקשעיפס א כיז טעװאי עס זא נוא

 .טכענ יד טינ רימ נּפָאלש

 ,נפָאלש טינ רימ נעוט טכענ עצנאג
 .נסע נָא טכענ עצנאג נוא
 ,קעטײװּפָאק א נעד כיז טמענ עשז סָאװ נופ
 ?לסערּפ נקיטסיװ מענופ טינ זא

 נטלאהוצסיוא רעדַײנש א נופ

 ,רעטיב רעייז כָאד זיא

 ,טיורב לקיטש א גָאט נטירד מעד רעסעב

 .רעטומ רעד אב רָאנ יבא

 ,רעגייזא טכא מוק כיא זא
 ,טעּפש זיא'ס זא ,רע טגָאז
 ,טעברא רעד וצ כיז צעז כיא זא נוא
 ,טולב נַײמ רע טּפאצ

7 

 ,ענראמכ זיא נסיורד ניא ,רעטצניפ זיא נסיורד ניא ְו

 ,יינש א ,יינש א נייג דלאב כָאד טעװ עס

 ,נרָאי עגנוי ענַײמ ,יוא ,נעגנאגעגקעווא גענַײז יוזא

 .יינעג מאב קידנעטש קידנציז

28 



 א א א = יי לי יאוש
 ֿ * - ,ןג

 - ,נגָאלק וצ ניוש ידָאה ,נענייװ וצ ניוש ידָאה
 .קעלפ א ,קעלפ א טעברא נַײד פא נכאמ טסעװ וד
 רעדרעמ רעד רעטסַײמ רעד נייגנַײרא טעװ דלאב טָא
 .קעװא נענאדנופ זדנוא טבַײרט גוא

 ,נעיירד רעדער יד נוא ,נעיײנ נענישאמ יד
 ,סײה ןיא רעמיצ ניא נוא
 נרָאפ עגנוי ערעזדנוא נעגנאגעגקעווא נענַײז יוזא
 ...סייווש נקיטולב נטימ

 ,נטעזאג טרָאד נענעייל יײז ,נעלאילוג רעדניק ענַײז
 .סיז זיא דאלָאקָאש  נגָאז ײז
 ,טעברא רעד נופ מאט מעד נכוזראפ ייז נלָאז
 .סיפ יד פא גָאט א נייטשסיוא וצ

 ,ניילא סָאבעלאב מעד נַײז ענאקעמ טינ רימ נלָאז יוזאיוו
 - ,רָאי ענַײז טוראב סיוא כיז טבעל רע יוזאיװ

 ,ריב לשעלּפ א טקנירט נוא ריטקארט ניא טציז רע

 .רָאנ מיא פא נטעברא עלא רימ נוא

 ,וניאיזָאכ ומעשאנ טאווָאדיװאז עינ עשז קאק
 ,טָאיװישז ָאנשָאקסָאר נָא קאק
 ,טעיאטישטַאּפ וטעזאג ,טעיאוויּפָאּפ ילשט
 .טָאילש וטָאבאר אנ סאנ א

8 

 ,עקירבאפ ניא רימ כיא ייג

 ,טכא ביוש זיא רעגייז רעד
 ,טכא ניוש זיא רעגייז רעד

 עקירבאפ ניא רימ כיא מוק
 ,טכארטראפ נייטש רימ בַײלב נוא

 ,טָאג רעסיורג ,כא
 ,נײלא וד עשז גָאז
 --גנונעפָאה רעדנא נא כיא בָאה יצ
 .נַײז וצ עקירבאפ ניא
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 היפ םיא-יייצ
 1 ר

 - ,עקירבאפ ניא
 ,נַײנ ניוש זיא רעגייז רעד
 ,נַײנ ניוש זיא רעגייז רעד
 ,עקירבאפ ניא נייג וצ כיא מוק
 .נלרא טינ כימ נעמ טוָאל

 ,האא ,טָאג רעסיורג ,כא

 "שא י

/ 

 ,עקירבאפ יא רימ כיא יג
 ,נעצ גוש זיא רעגייז רעד
 ,נעצ גוש זיא רעגייז רעד
 ,עקירּבאפ ניא נייג וצ כיא מוק
 .נעועג טינ מענייק כיא בָאה

 .וואא ,טָאג רעסיורג ,כא

 עקירבאפ ניא רימ כיא ייג
 ,ײנש גיא ינק יד רעביא
 ,ײנש ניא יֵנֹק יד רעביא
 ,עקירבאפ ניא נייג וצ כיא מוק
 .יװ רימ טוט נצראה ניא

 .ואא ,טָאג רעסיורג ,כא

 עקירבאפ ניא רימ כיא יג
 ,עטָאלב ניא ינק יד רעביא
 ,עטָאלב ניא ינק יד רעביא
 ,עקירבאפ ניא נייג וצ כיא םוק
 ,עטָאכוס רימ זיא נצראה ניא

 ,טָאג רעסיורג ,כא
 0 ,נײלא וד עשז גָאז
 - גנונעפָאה רעדנא נא כיא בָאה יצ
 ,גַײז וצ עקירבאפ ניא

2 

 ,נגייֵל כימ כיא יג טעּפש

 : ,נייטשפוא כיא זומ ירפ
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 רענייב עקנארק ענַײמ טימ
 .נײג וצ טעברא רעד וצ

 ,טעברא רעד וצ כיא מוק
 ;טעּפש ןיא'ס ,רימ נעמ טגָאז
 ,צערעט א כיא גָאז
 .געװ גטַײװ א בָאה'כ זא

 ,צערעט ניק רימ אב זיא סָאד --
 ,געװ נטַײװ א טסָאה וד סָאװ
 נעמוק טשינ וטסלָאז לָאמאכָאנ
 .טעּפש יוא טעברא רעד וצ

 ,עקזולב יד פוא כיא יינ

 ;טוג טשינ יײנ כיא זא ,נעמ טגָאז
 ,טפאשדנוק מוצ ּפָא יז כיא גָארט

 .קירוצ רימ יז נעמ טפראוו

 נכערבעצ כיא נָאק נעלדָאנ
 ,טונימ רעד פא נעצ
 ,נכָאטשעצ נרעװ טנעה ענַײמ
 .טולב סָאד ייז נופ טניר'ס זא

 ,נענייװ וצ נָא כיא בייה
 ,נרעהפוא טשינ נעק כיא
 נױש כיא בעלרעד יװ ,כא
 .נרעו וצ רעטָאּפ ַײרעדַײנש סָאד

10 

 ,נַײז וצ רעדַײנש א נריובעג כיא ניב סָאװ וצ

 - טונימ רעד כרוד נעצ נלעטשוצ נטעקאשז

 טנעה ענַײמ סיוא ,יוא

 .טולב סָאד סיורא טצָארּפש

 ;נגייל כימ ייג'כ רעדייא

 .נייטשפוא ירפ כיא פראד

 כעלעדנייב עקנארק ענַײמ טימ

 .נייג כיא זומ טעברא רעד וצ
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 ,טעברא רעד וצ כיא מוק
 .טעּפש וצ זיא'ס -- :רעטסַײמ רעד טגָאז
 :צערעט א כיא בָאה
 .געוו נטַײװ א טאהעג בָאה כ --

 טעברא רעד וצ לָאמאכָאנ --
 ,טעּפש לוזא טשינ מוק
 ,צערעט נייק טשינ זיא'ס
 .געװ נטַײװ א טסָאה וד זא

 רעטומ נַײמ וצ מייהא כיא יג
 ,שיט מעד אב רעדינא כימ צעז נוא
 :עלעקנאי רעטסַײמ רעד נַײרא טמוק
 .טשינ לָאמאכָאנ טעּפש יוזא טעברא רעד וצ --

11 

 קעװא זדנוא נעיײג כעלערָאי ערעזדנוא
 !יוא ,;יוא ,כיור טימ נוא ציה טימ
 ,רָאי קיצכעז נופ דיי א יװ ,קוק א רָאנ טיג
 .כעיוק זדנוא נופ ניימ ניוש טָאה רע

 ,רעדײסעק טעברא יז סָאװ ,לימ א יװ יוזא
 ווא ,דנאטשּפָא נא טָאג אב יז טָאה
 ,נרעטש נייק טינ כָאנ טעז עמ ,טכאנראפ סעבאש
 ,טנאה רעד ניא רעַײּפ סָאד ניוש נטלאה רימ

 ,גטלעק יד גיא רעטניוװ נוא נציה יד ניא רעמוז ,יוא

 !יוא ,יוא ,טכאנאב ַײס נוא גָאטאב ַײס רעַײפ מאב נעייטש רימ ,יוא

 ,שטנעמ רעקיזָאד רעד נרעװ לָאז נטלָאשראפ

 .טכארטעגסיוא לרעקעב סָאד טָאה רע סָאװ

12 

 ,לדנגער עקשטינבָארד א כיז טייג נסיורד ניא
 / :טײרּפשעצ כיז נענַײז סנקלָאװ יד נוא
 ,נסָאלשטנא ַײרעקעב יד ניא כימ בָאה כיא טַײצ
 .טיירדראפ ּפָאק מעד רימ כיא בָאה יוזא

3 



 ,סעכָאלעמלאב עלא ,יוא ,סעכָאלעמלאב עלא ,יוא
 ,ליצ א טימ טעכיוא נטעברא יײיז
 ,ײרעקעב יד גיא זדנוא וצ קוק א טיג ,יוא
 .לימ א יװ כָאד טשיור יז

 ,רעדײסעק טלָאמ יז ,טלָאמ יז ,לימ א ,יוא
 ;טונימ נייא דנאטשּפָא ריא טָאה יז
 ,רעטעברא-רעקעב ערעזדנוא פא קוק א טיג ,יוא
 ,טולב נּפָארט נייא נבָאה ייז יצ

 נרַאי ערעזדנוא טימ געט ערעזדנוא ,יוא
 ;כױר טימ נוא ציה טימ קעװא נעייג
 ,כאבענ ,רימ ייוװ יוא ,נטענק נגייט נופ
 .כעיוק ניק טשינ גוש כָאד כיא בָאה

13 

 ,נגער רעקנינבָארד א טייג נסיורד ניא
 ;טיײרּפשראפ כיז נבָאה ייז ,סענעקלָאװ יד ,יוא
 ,טנעקרעד ַײרעקעב יד רָאנ בָאה כיא טַײצ
 .טיירדראפ ּפָאק מעד רימ סע טָאה יא

 ,רעדײסעק יז טלָאמ ,טלָאמ יז זא ,לימ א
 ;ליצ א טימ צלא טלָאמ יז ,יוא
 ,לרעקעב יד ניא רעקעב מוצ ּפָארא רַאנ טקוק
 .לימ א ניא יו יוזא כיז טיירד סע

 ,רעדייסעק יז טלָאמ ,טלָאמ לימ א
 ,טונימ נייא נענאראפ כיוא זיא לעטשּפָא ריא
 נלגניי-רעקעב עטסנעלק סָאד נָא רָאנ טקוק

 .טולב נּפָארט א כיז ניא טָאה רע יצ

 ירעקעב יד ניא נעמוק יײז ,נרעקעב יד טימ רעקעב רעד
 ;רעגיטש רעיײז טול נוא גנוטכיר רעייז טול
 ,גנירעיוא ענעטנאילירב רָאּפ א נָאטעגנָא טייג יז
 .רעגײז מענעדלָאג א ניא רעטסַײמ-רעקעב רעד נוא

 ,לגייב יד נקוקאב וצ נַײרא טנעה יד ניא נעמענ יײז

 .נַײלק טשינ גענַײז ייז יצ ,סיורג טשינ נענַײז ייז יצ
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6 

 ר עםיייקִד

 צו = 0

 יי יי טיי יי יי, ,;,,,, עי

 0 אש שא ר 2

 ,רעכאמ-לניב וד ,וצ רָאנ רעה לי =
 ,נייג טעברא רעד נופ ניוש טסגעמ וד 2

 ,ברעפטנעראפ כיז טוט רע ,רעכאמ-לגייב רעד

 ;בָארג נזעוועג נענַײז כעלטכעלפ יד זא -

 צלָאה קיטש א טפאכ רע ,רעדרעמ רעד רעקעב רעד
 .ּפָאק מעד רעכאמ-לטכעלפ מעד טקאהעצ נוא

 ,נויוא םעד אב טייטש רע ,סערָאשעמ-נװױא רעד
 .טנערבראפ לסיב א נענַײז ?גייב יד
 ,סערָאשעמ-נװיױא וד ,וצ רָאנ רעה --
 .רמערפ טעברא רעד נופ ניוש טסיב וד

 :נרעפטנעראפ כיז טוט רע ,סערָאשעמ-נװיױוא רעד

 .ךימ טכאנ יד נעוועג ניביכ --

 :רעפטנע נא מיא טיג רע ,רעדרעמ רעד רעטסַײמ-רעקעב רעד

 ..בורג ניא נבראטש וטסנעק נבלאטסנַײמ ראפ --

 ,נַײז טוג ניוש נָאק רעטעברא רעכלעוו
 ,נגיוט רעקעב מעד ראפ ניוש נָאק רעכלעוו נוא

 סיפ עמורק רָאּפ א ניוש טגירק רע נעװ ,טלמעד
 .נגױא עדנילב רָאּפ א וצרעד נוא

14 

 ,נענישאמ יד נפאלק סע ,רעדער יד כיז נעיירד לענש
 ;סאג גטארֿפינָאב רעד נופ קירבאפ יד
 ,רעטצניפ גרעװ נגיוא יד ,טלמוטראפ טרעװ ּפָאק רעד
 .סיװש נופ נוא טעברא נופ רעטצניפ

 ,נסיגראפ וצ נרערט ,רעטעברא וד ,פוא ניוש רעה --
 .קעלפ א טעברא רעד פא כָאד טסכאמ וד
 ,רעדרעמ רעד רעטסַײמ רעד נעמוקנַײרא טעװ דלאב
 .קעװא טעברא רעד נופ כיד רע טבַײרט

 ,נגָאלק טשינ כיא לָאז סָאװראפ ,נענייו טשינ כיא לָאז סָאװראפ --

 ,טױר יװ נוא קיד יװ ,נָא רָאנ מיא טקוק
 ,נראגיצ יד טרעכַײר רע ,ריב סָאד כיז טפיוז רע
 .טיונ נײק נוא רעגנוה ניק נופ טשינ טסײװ רע

5 



 ר + טאר

 ,עַײכ עדליו א יו יוזא ,רעטסַײמ רעד נַײרא טמוק ָאד
 .פָאש יד עטיכש רעד וצ טגָאי נוא
 ,רעדירב ערעַײא ,רעטעברא ריא ,נרעטַײװרעד ריא טעװ גנאל יו --
 .פָאס א רעטסַײמ םעד נופ טכאמ נוא פוא טייטש

15 

 ,נענישאמ יד נּפאלק סע נוא רעדער יד כיז נעשטאק סע
 ,סײה נוא קיצומש זיא עקירבאפ ניא
 ,לקנוט נרעװ נגיוא יד ,טלמוטעצ טרעװ ּפָאק רעד
 .סייװש נופ נוא נרערט נופ לקנוט

 ,בענייו וצ פוא ניוש רעה ,רעטעברא וד ,רָאנ רעה --

 ;קעלפ א טעברא רעד פא כָאד טסכאמ וד

 ,רעדרעמ רעד רעטסַײמ רעד נעמוקנַײרא טעװ דלאב

 .קעװא טעברא רעד נופ כיד רע טבַײרט יוזא

 גרעדרעמ מעד רעטסַײמ מעד נַײז ענאקעמ טשינ כיא לָאז סָאװראפ --

 ;טיור נוא קיד יוזא כָאד זיא רע

 עװָאלָאטס ניא כיז טציז רע

 ;עװאק זָאלג יד כיז טעשטאק נוא

 .טולב נַײז סיוא רע טגָאנ רעטעברא נופ נוא

 ,רעדרעמ מעד רעטסַײמ מעד נַײז ענאקעמ טשינ כיא לָאז סָאװראפ
 ;טיור נוא קיד יוזא כָאד זיא רע
 ריטראווק ניא כיז טציז רע
 ,ריב זָאלג יד טעשטאק נוא
 ,טולב נַײז סיוא רע טגָאנ רעטעברא נופ

16 

 ,רעטעברא עמערָא כָאד רימעז רימ
 ,טױט רעד יװ רעװש כָאד נטעברא רימ
 ,כעלעדנייב עגנוי ערעזדנוא סיוא כיז נטעברא רימ
 .טיורב עלעקיטש נייק טשינ נבָאה רימ

 ,נטַײצ ערעטיב ,נרָאי עטכעלש

 ;דניצא ,יוא ,נשטנעמ נבעל סע סָאװ
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5 

 ,נטַײז עלא נופ וצ יז טמוק'ס = |
  .טניװ רעַײנ א גָאט עדאיל א -

 :מינָאצּפאק ענעריובעג כָאד רימעז רימ
 ;דלעפ נפא זָארג יװ יוזא נסקאוו רימ
 ,מענָאּפ נפא כעבענ נלאפ רימ

 ,טלעק נופ רעװ ,רעגנוה נופ רעװ

 ,נקירבאפ יד נופ ,רעטעברא ,זדנוא טבַײרט'מ
 ;סאה נדליו א טימ זדנוא טבַײרט'מ
 ,נעקנירט כיז נײג וצ סיוא זדנוא טמוק'ס
 ,סאג נטימניא נבראטש רעפטנע

 1ד

 ירפצנאג פוא כָאד ייטש כיא
 ,קנאב רעליוה רעד גופ
 ,טנקירטראפ זיא פוג רעד
 : .קנארק טוט ניב כיא נוא

 רימ וצ ײװ זא
 ,ורָאי ענַײמ וצ ייװ זא נוא
 .גרָאפעגקעװא מייה רעד נופ ניב כיא סָאװ

 ,ירפצנאג פוא כָאד ייטש כיא

 ,יינעג מםוצ כימ צעז כיא

 ,טנקירטראפ זיא פוג רעד

 .יײט לזעלג א ליוו כיא

 .װאא רימ וצ ייו זא

 :עטסָאבעלאב רעד גָאז כיא

 .נסע סעּפע רימ טיג --

 ,נעיירד וצ נָא כיז טבייה יז

 .נסעגראפ לע כיא ,טניימ יז

 .ואא רימ וצ ייו זא
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18 

 -- ,כיא גָאז -- ,עטסָאבעלאב =
 - !נסע סעּפע רימ טיג
 ,כיז טיירפ יז ,כיז טיירד יז
 .נסעגראפ לעװ כיא ,טניימ יז

 ,ייוו ,יוא נוא
 ,נרָאי ענַײמ וצ ייוו
 טפראדאב כיא בָאה סָאװ
 .גרָאפקעװא מייה רעד נופ

 -- ,כיא גָאז -- ,עטסָאבעלאב --
 -- .כעלגייט עקיטכענ רימ טיג

 ,כיז טיירפ יז ,כיֹז טיירד יז
 ,כעלביוט ניב כַיא ,טניימ יז

 .וואא ,יײװ ,יוא נוא

 :רימ טנָאז עטסָאבעלאב יד
 -- !טאז וצ ,דניק נַײמ ,סע -

 :כיז יז טכארט נצראה ניא

 י!טארלַאס א יװ טסע דוד,

 .ואא ,ייװ ,יוא נוא

 -- ,כיא גָאז -- ,עטסָאנעלאב --
 ,נטילעג ניוש גונעג
 ,ניוש גונעג ,ניוש גונעג
 .נטיבעג כיז טָאה טַײצ יד

 .וואא ,ייוו ,יוא נוא

19 

 ,ילנוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,נַײרא טייג עטסָאבעלאב יד
 !ײנוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,נַײז לָאז ליטש ,ערוועכ ,ערוועכ

 ,לנוד ,ײנוד ,ּפָאה ,טקוק נוא טייטש עטסָאבעלאב יד
 !ינוד ,לנוד ,ּפָאה ,טוג טעברא ,ערוועכ ,ערוועכ
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 ,נוד ,לנוד ,ּפָאה ,כיק גיא טייטש - עטסָאבעלאב י 8
 !טנוד ,נוד ,ּפָאה ,כעטש טימ טפראוו ,ערוועכ| ,ערוועכ |

 1 ,ַײנוד ,ײנוד ,ּפָאה ,לאז ניא טייטש עטסָאבעלאב יד
 !ײנוד ,לנוד ,ּפָאה ,לאג יד טצעזעצ ריא ניא טרעוװ ס

 ,לנוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,עריוכס טפיוק עטסָאבעלאב יד
 ! ינוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,סעריוכב-סעקאמ נַײז ריא לָאז'ס

 ,ײנוד ,לנוד ,ּפָאה ,ריס רעד פא טייטש עטסָאבעלאב יד

 !לנוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,ריא עקאמ א ,ערוועכ ,ערוועכ

 ,ײנוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,לעװש רעד פא טייטש עטסָאבעלאב יד
 !ײנוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,לעט א נרעװ ריא נופ לָאז'ס

 ,ַײנוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,סיורא טייג עטסָאבעלאב יד
 !ײנוד ,ַײנוד ,ּפָאה ,סיוא יז טכאל ,ערוועכ ,ערוועכ

20 

 ,ירפרעדניא קיטנוז

 ,ירק א טיג נָאה רעד

 נעקנירטוצסיוא טשינ נעשזנַאד רימ

 .יט עלעזעלג'ס

 ,רעדירב-עטוג ענַײמ ,יוא
 נטלעװ א ראפ סָאד זיא סָאװ
 ,נטעברא רימ ,נטעברא רימ
 .טלעג ניק טשינ נבָאה רימ

 ,לרפרעדניא קיטנָאמ
 ,נַײג ניוש טגָאּלש רעגייז רעד
 ,טעברא רעד וצ נעיײג רימ
 .נײרא ניוש טזָאל רעטסַײמ רעד

 .וואא ,רעדירב-עטוג ענַײמ ,יוא

 ,ירפרעדניא קיטסניד
 ,נעצ ניוש טגָאלש רעגייז רעד

249 



 54 ,טעברא רעד וצ נעייג רימ

 .נעז טשינ לָאז רעטסַײמ רעד

 .ןואא ,רעדירב -עטוג ענַײמ ,יוא

 ,ירפרעדניא כָאװטימ

 ,ריט רעד רעטנוא נייטש נבַײלב רימ

 ריוה עדאיל א

 .רימ פא טרעסאמ

 .וואא ,רעדירב-עטוג ענַײמ ,יוא

 ,ירפרעדניא קיטשרענָאד
 ,דניושעג נטעברא רימ
 ,עטאלּפיװ יד רעטטַײמ מעד נדער רימ
 .דניצא טשינ טָאה רעטסַײמ רעד

 .ואא ,רעדירב עטוג ענַײמ ,יוא

 ,ירפרעדניא קיטַײרפ
 :נצעז כיז טסייה רעטסַײמ רעד
 ,רעדירב-עטוג ,סיוא רָאנ טרעה --
 .נסעגראפ צע טגעמ טלעג נָא

 ,רעדירב-עטוג ענַײמ ,יוא
 ,טלעװ א ראפ סָאד זיא סָאװ
 ,נטעברא רימ ,נטעברא רימ
 .טלעג ניק טשינ נבָאה רימ

21 

 ,רעטבילעג נַײמ ,וד ,רעהא רָאנ מוק --

 :נרעלקרעד כעלטַײד ריד כיא לעװ נאד

 ,רעירפ רעדָא רעטעּפש
 ,ריד כיא זומ נקעדטנע

 .נרעו טשינרָאג כָאד נעק עדייב זדנוא נופ זא

 טכאנאב נוא גָאטאב
 ,טכארט נוא רָאנ כיא גיל
 ,נרעלק ריד נופ רָאנ וט כיא
 ,נוז א סנכַײר א טסיב וד לַײװ
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 : ו ;לדיײמ-סטעברא מערָא נא ניב כיא .גוא
 ,כימ נביל טסלָאז וד וטסמוק יװ
 ?לדייא נוא נייש יוזא נעד כיא ניב יצ

 סאּפש ניק טשינ כָאד כאמ וד
 ,סאלק-רעטעברא מעד נופ
 ;טרעװ נייק כַײא אב טָאה רעטעברא רעד
 סאּפש ניק טשינ עשז כאמ ,ונ
 .סאלק-רעטעברא מעד נופ
 ,טרעשאב טשינ רימ וטטיב עמאטסימ

 ,טריפענּפָא עביל א טַײצ א יוזא
 ,נגיוא יד נשטנעמ טנפעעגפוא
 ,נעװעג ענאקעמ כימ נבָאה נשטנעמ
 .ניפערג עגנוי א בַײלבראפ כיא זא

 צראה מענַײמ פא טגיל טצעי

 ,צרעמש רעכעלרעניא נא

 ;גדײל ענַײמ נלייה נעד נָאק רעװ
 נליײה נעד נָאק רעװ

 ,צרעמש נכעלרעניא נַײמ

 .נדישעצ כיז רימ נוומ עדייב רימ זא

 ,סיז רעייז ויא עביל רעד נֹופ גנאפנָא רעד ,יוא
 ;רעטיב .רעײז כָאד ןיא עדנע יד רעבָא
 ,טנלָאפעג טשינ כיא- בָאה סָאװראפ
 :רעטומ נַײמ טגָאזעג רימ וצ טָאה'ס סָאװ

 ,גַײמ רעטכָאט ,רָאנ רעה --
 ,נַײפ נוא טוג רָאנ ַײז
 ?לדיימ-סטעברא מערָא נא וצ נאמ רעכַײר א טמוק יװ
 ,נַײמ רעטכָאט ,רָאנ רעה ,יוא
 ,נַײפ יוזא רע זיא יצ
 : .נאטאלראש א נַײז רע טעװ רעטעּפש

 ,נרעהוצ ךייר סרעטומ נַײמ נָאטעג טשינ בָאה'כ
 ,נעגנאגעג רעטַײװ מיא טימ ניב'כ
 ,טביורעג ערע נַײמ רימ אב טָאה רע
 .נעמונעג כיז רע טָאה ערעכַײר א נוא
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 צראה מענַײמ פא טגיל טצעי
 ,צרעמש רעכעלרעניא נא
 ;נדייל ענַײמ נלייה נעד נָאק רעװ
 נליה נעד נָאק רעװ
 ,צרעמש נכעלרעניא נַײמ
 .נדײשעצ כיז רימ נזומ עדיב רימ זא

22 

 ,טוג רעיײז זיא עביל רעד נופ גנאפנָא רעד
 .רעטיב נוא קירעיורט זיא -- עדנע יד
 ? טגָאזעג רימ טָאה וילעמאמ גַײמ סָאװ ,וטסקנעדעג יצ
 .רעטומ נַײמ נגלָאפ טלָאװעג טשינ בָאה'כ

 ,נַײפ נֹוא כעלרע ַײז --

 .נילז טוג ,דניק נַײמ ,ריד טעװ
 ?דניק מערָא נא וצ נאמ רעכַײר א טמוק יװ
 טלעג רָאנ טָאה ס רעװ
 ,טלעו רעד פא רעגולק א זיא
 .נכַײר םוצ נכַײלג כיז נעק רעװ נוא

 ,גסָאכ רעַײרטעג נַײמ ,רעהא מוק --

 ;גגָאז סעּפע ריד כיא לעװ ,רעהא מוק

 ,נרעלקרעד וצ ריִד כיא ביג טצעי

 .נגָאז סעּפע ריד כיא לע רעטעּפש נוא

 -- רעִירפ רעדָא רעטעּפש

 :ריד כיא זומ נקעדטנע
 ינרעװ טשינרָאג כָאד נָאק עביל רעזדנוא נופ
 טכאנאב נוא גָאטאב
 - טכארט נוא רָאנ כיא גיל
 .נרעלק ריד נגעװ רַאנ כיא וט לייטנטסניימא

 ,נוז רעכַײר אזא טסיב וד
 ,לדיימ-סטעברא מערָא נא ניב כיא נוא
 ,נביל כימ וטסנעק יצ
 ?לדיײא נוא נייש יוזא נעד כיא ניב יצ
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 .טרעװ גייק ריד אב טָאה לדיימ-סטעברא א עו
 ׂ טלעג רָאנ טָאהס רעװ ,כא :
 ,טלעוו רעד פא רענולק א זיא ;ש

 .ריד וצ נכַײלג כיז נָאק רעװ נוא קא

 טײצ עגראק אזא נעגנאגעגּפָא

 .נגיוא יד נשטנעמ טנפעעגפוא נוא

 ,נעועג ענאקעמ כימ נבָאּה נשטנעמ-

 .ניפערג עגנוי א ריד אב בַײלבראפ כיא זא

. 

 רימ אב דָאס א טגיל טנַײה

 ,צראה ניײמ ניא נטַאלשראפ

 ?נדיישעצ טשינ כיז רימ נלעוו עדייב זדנוא יצ ,טסייוװ רעוו

 טי "ניינ; עלעטרעװ סָאד רימ ניוש גָאז ,כא
 יא

 וי ;נטפעשעג ענייק רימ טימ כאמ נוא
 00 ,ניג טשינ רימ טימ טסליװ וד זא ,גָאז
 אי .גפמעק וצ מיה רעד ניא טשינ כיז טניול נאד

 א | סאּפש מעד רָאנ כָאד טסכאמ וד
 סאלק-רעטעברא מעד נופ
 .טרעװ ניק ריד אב טָאה לדיײמ-סטעברא נייק
 טלעג רָאנ טָאה'ס רעװ
 ,טלעװ רעד פא רעגולק א זיא
 .ריד וצ נכַײלג כיז נָאק רעװ נוא
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 ' ,ענַײמ רעטסעווש-רעיראטעלָארּפ --
 --?ענַײד ערע יד טביורעג טָאה רעװ
 ,טיונ יד רָאנ ,נבירטעג טיונ יד טָאה כיד לַײװ
 .נבעגעגקעווא סעלא ייז טסָאה וד
 - נבעל סעצנאג נַײד זיא דלושמוא
 יט .טיורב לקיטש א ראפ עמָאשענ יד
 | ,נטעב טעברא נעגנאנעג טסיב וד נעװ
 : ,נטערטעג כיד ייז נבָאה
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 8 ץ א א עא לא ש ו

 מעג ריד נופ יז נבָאה נברָאק א

 ,סעלַײש ענייק ננערפ ייז גוא
 .טכאנ יד נוא גָאט רעד טרעהעג ײז וצ לַײװ

 א

 עט פמאק 3
 ;א : 1

* 

 ?קירבאפ ניא ריד אב ,יוא ,כיז טרעה סָאװ ף א ,עשיומ ,ריד רָאי-טוג א ,ריד נגרָאמ-טוג א --

 ,עקשטאטס ניײא נוא טנוב נייא זיא קירבאפ ניא רימ אב --
 .קילג רימ נופ נכוז רעטעברא ,יד

 - ,עטאלּפ יד רעמ נוא טעברא יד רעקיצניוו

 .בריפסיוא טינ רימ אב ריא טעװ סָאד

 ,עיצילָאּפ טימ גראדנאשז נַײרא כיא פור דלאב ,ָא

 .נריטסערא פעקייט כַײא ניוש נעמ סעװ

 ,נפיולמורא נעוט עיצילָאּפ נוא נראדנאשז -- 0
 .נכאמ טשינרָאג רעבָא נענָאק ייז 2

 ,עטאלּפ יד רערעמ נוא טעברא יד רעקיצניװ 8
2 

 !נכאמ טינ עקשטאטס ניק כַײא רימ נלעוו

 ,סרערעטעברא ,ריא נוא ,מיטאנעלאב ,רימ --
 ,גיילק זיב סיורג נופ כַײא נטלאה רימ אי
 ,נבָאה טַײהַײרפ יד גנלעװ טעװ רע סָאװ ,רעד 0
 .מייה רעד ניא נציז נגרָאמ טעװ רעד ' /)

 ,טעברא רעד נופ נעייג ריֿמ ,סרערָאטעברא ,רימ -- 2
 ,נגילּפ יד יװ יוזא נלאפ רימ :

 : + עטסעימ-עשוָאל טגניד נוא נרעטאעט יד ניא טײג ריא נוא
 68 ,נגינעגראפ עלא ניוש כיז טָאה נוא ר:
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 יו : יי טשיב 1 כי . ר } 7 ; 7 י 4 יא צ 7 טו : : יי } 0 :: וי ִ"

 יא | .,סיורג רעיײז זיא .ציה יד ,גָאטאב סעבאש = |
 / .שיײלפ לקיטש א ראפ גגָאלשעצ כיז נבָאה רעטעברא נטימ מיאכ-רעסיא == }

 6 ,גייװעג סיורג א טכאמעג טָאה נוא נעגנאנעגסיורא זיא רעטעברא רעד = |!
 .ניײג ֹוצ נעמוקעג נענַײז מירייוואכ עלאה :

 ,טוג ריד זיא סע זא ,טסניימ וד ,מיאכ-רעסיא ,מ;אכ-רעסיא -- |
 .טולב סָאד טּפאצעג רעטעברא עדמערפ נופ == |

 ,עקטוש א ריד זיא סע זא ,טסניימ וד ,םיאכ-רעסיא ,מיאכ-רעסיא
 .עקדוב גיא קינדאירוא מוצ נעמענ כיד נלעוו רימ

 ,רעדנּוװ רעסיורג א זיא לטעטש נצנאג מעד פא
 א .רעדניק עניילק ייוצ אב נגערפ לָאז עמ עליפאי

 0 ,סײה יוזא נסע ניא- ,דניװ נוא רימ זיא ייװ
 | .שיילפ לקיטש א ראפ רעטעברא נא טימ נגָאלשעצ כיז נוא

 | ,קָאטסיװס א כיז טרעה לטעטש נצנאג נפא
 יי .גָארטסָא ניא--מיאכ-רעסיא ,רעטקָאד מוצ רעטעברא מעד
 א ,נריּפאּפ ענַײז ראפ טעג רע טלָאצ טנַײה
 .גריפ טינ גָארטסָא ניא מיא לָאז עמ

 טָאה יקציראז
 ,רעדניק נעצ ,רעדניק נעצ
 נעװערָאה נפראד רימ נוא
 .רעדניזאב נרעדעי פא

 0 ,דניוו ,ייוו ,יוא
 ,דניק עטסעב טָאד
 ,גײרא קירבאפ ניא רָאנ טמוק'ס זא
 .טנוה א יװ רעגרע סע זיא

 ' ,סָאבעלאב רעד כָאד ניב כיא -

 .בריפ טינ זָאנ רעד אב כימ טעװ ריא

 ,עקוואבאנ א טליװ ריא = |

 .נילטסערא כַײא ?עװ כיא
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 -:טכארטראפ גוא .טנייווראפ
 .גאמדלעפ נַײרא טייג

 .טכאלעצ כיז טָאה נוא

 ,כעלדיימ ;ייװ יוא --

 ,נעשעג כַײא זיא סָאװ
 ,נטעברא טינ ריא טליוו
 / ,םייהא כַלא טייג

 ,ביינ םינ רימ נלעװ מייהא .--

 ,נַײז טינ כָאד געק סָאד
 ,עקואבאנ א נליװ רימ
 .נַײז טעװ יוװא טָא נוא

 סעקוטשדנומ יד 'זא ,נליװ רימ
 ,גַײז טינ גלָאז
 יקסנילרעוו זא ,נליוו רימ
 .נַײז רעסעב זדנוא וצ לָאז

4 

 ,טרעהעג ריא טָאה יצ
 ?נפָאלראפ כיז טָאה סָאװ

 קירבאפ ניא ניקציראז אב

 .נפָארטעג קילגמוא נא כיז סָאה

 נזעועג זיא קילגמוא סָאד
 :רעדורעג סיורג א טימ
 טעװעטנובעג כיז נבָאה סע
 .רעדירב יד טימ רעטסעװש יד

 געװעג זיא קילגמוא סָאד
 :ײרשעג סיורג א טימ
 ,טאווָאטסאב סעיטַײריבָאס--
 !ײרָאקסָאּפ ,אטאיבער

 סעקישטשנָאדראק טימ סעקינסָאריּפאּפ
 ,טנאה נייא טכאמעג נבָאה

56 

 :י
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 טנזיוט נפא סעקּפָאק נעצ,|
 ,עקוװאבאנ א נעמ טעב 52
 ,נבעג טינ טעװ ריא זא נוא = | א

 ."עקװָאטסאבאז א נכאמ רימ נלעוו

 א רָאנ טָאה יקציראז יװ
 ר ,טנעיילעגרעביא לטיווק סָאד
 ,סעכַאדאק נלאפעגנָא מיא זיא
 .טנייװעג טינ ריש טָאה רע

5 

 ,סָאבעלאב א זיא נָאסּפיל -
 !נריפ טינ זָאנ רעד אב מיא טע'מ רָאנ
 ,עקוואבאנ א נליוו רימ --
 ,גריפסיוא יז נלעוו רימ

 ,עקוואבאנ א נליוו רימ 0

 -- ,טרעװ רעד יז נבָאה רימ א
 ,נבעג טינ טעװ רע וא נוא

 .טכעלש נכאמ רע טעװ

 ,כעלעדיימ עטכעלש ,יוא --
 .ביר רעד כַײא טסייוו
 ,עקוואבאנ א נליוו יז
 /: .ביש רעַײט זיא'ס ,נגָאז יז

 ירא
 א ִּפ

 יט ,עקוואבאנ א נליו יז
 וה ,טרעװ רעד טינ נבָאה יז
 ראש ,:בעג טינ לעװ כיא זא נוא

 טו .טכעלש נכאמ בכיא לעװ 1

 6 א: ,דיװָאד-מָארװא ,יוא
 װ ,עקוואבאנ א גליו יז

 א 6 ווא יי :
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 ,עקואבאנ א נליװ יז
 .עקװָאטסאבאז נכאמ ייז

 יי אש } ! ,עקוואבאנ א נליוו יז -- 4
 יא ?נייצ יד פא נעַײרש יז

 : - גרעפטנע יײז וט נוא 0
 יניײנ-- בבעג טינ לעװ כלא

 נענָאטּפיל טימ שטיװָאניבאר
 ,טנאה נייא טכאמעג כיז נבָאה

 נעגנאהעגסיורא נבָאה ייז יה
 :טנאוו רעד פא סעינעלוואיבא

 טנזױט מעד סעקעּפָאק קיסַײרד, '
 ,דָאראנ מעד כיא ביג 2
 ,נעמענ טינ נלעװ יײז זא נוא 1

 ,"רָאכ ענרָאשט פא ניײג ייז נלעוו

 סעקישטשנָאדראק ,סעצינסָאריּפאּפ
 ,טנאה גייא טכאמעג כיז גבָאה

 נעננאהעגפוא נבָאה ייז ׂו
 :טנאו רעד פא לטיוק א

 שעדיוכ מעד לבור קיצרעפ,
 ,דָאראנ רעד ליוו
 ,נבעג טינ טעװ יא ביוא גוא
 ,"דָאכ ענדאראּפ נייג רימ נלעוו

 טּפעלקענוצ נבָאה ייז

 ,טנאו רעד פא לטיווק א
 טניילעגכרוד סָאד טָאה נָאסּפיל

 ,טנייװעג טינ טשרָאקָא נוא

 ,סָאבעלאב זיא רע טניז
 .טינ סָאד רע טָאה טרעהעג
 ,כעלדיימ עקידמערעװ עניוזא --
 .טולב סָאד רימ נופ נּפאצ יײז
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 ,נסיו ריא טליװ מיוק
 ,נפָאלראפ כיז טָאה סָאװ
 קירבאפ ניא גיקסווָאכראוו אב

 .נפָארטעג קילגמוא נא כיז טָאה טא

 יש נזעװעג זיא קילגמוא סָאד
 0 :רעדורעג סיורג א טימ
 4 טעװװעטנובעצ כיז נבָאה סע
 4 .רעדירב נוא כעלרעטסעוװש יד

 ירפרעדניא סעבאש
 ,טעװָאס רעד נזעװעג זיא
 : ירפרעדניא קיטנוז זא
 ראי .קע נא טעברא רעד נופ נעמענ לָאז

7 

 ְּו .קירבאפ יא גווָאּפָאּפ אב יקסניקשופ נוא יקסטואנרָא-ָאלאמ פא
 .טנוב רעסיורג א רעיײז נבױהעגנָא כיז טָאה
 :עקװאבאנ א רעביא נזעװעג זיא טנוב רעד
 | .עקווָאטסאבאז א נכאמ רימ נלעוו ,נבעג סינ זדנוא ריא טעװ רעמָאט --

 ,כאס ניק טינ כָאד זיא טנזיױט נפא סעקּפָאק נעצ

 ;םיללג ּפָא רימ נעיײג טינא ,עקװאבאנ יד ודנוא טיג

 ,רעסעב נכאמ ריא טעװ ,עקוואבאנ יד ודנוא טיג

 .רעסעּפ יד ּפָא ןדנוא טיג ,נבעג טינ זדנוא ריא טעװ רעמָאט

 ,ילשאז וקירבאפ אנ ילעיטאריזדאנ יא עיװָאדָארָאג
 !ידישז - :ילונקירק יא יקַײגאנ ילאינדָאּפ
 ,וירָאװָאג או אי ,מאו אי ,וטָאבאר אז עיטדאיס
 .ושזאסָאּפ ומרויש וװ ,עיטעידאיס עינ יװ ילסעי

8 

 ,רעַײמ-עשטיא ,רָאנ רעה --
 ,רעהא ָאד רָאנ מוק

209 



 ער רעש ר א יט א 1 טיט
 שי עא : קא 0 / א וצ : זע ג יי

 ,נגָאז סעּפע ריד לעװ'כ ר 1
 לה : טי
 1 ,נגָאלק מענָאּפ'ס ריד וטסעוו 0

 א
 בה יש

 ' טעגראהעגסיוא ניוש טָאה'מ 6
 ,מידיסכ רערעג עלא

 נעמונעג ניוש כיז טָאה'מ :
 ,מידיגענ רעוועשראוו יד וצ

9 : 

 ,נדיר נעמאזוצ טשינ זדנוא טזָאל'מ
 ,ניטש נעמאזוצ טשינ זדנוא טזָאל'מ 0

 ,נקײרטש נעמאזוצ טשינ זדנוא טוָאל'מ |
 נייג נעמאזוצ טשינ ןזדנוא טוָאל'מ

 ,נדירפוצ נַײז ,רעטעברא ,ריא טנעק יװ --
 ;דנאל נגייא רעזדנוא נבָאה נלעו רימ סָאװ
 ,נדיי עכַײר יד נשרעה נלעװ נטרָאד
 .טנאה ניא יז אב -- ,רעקרעװ ,רימ רָאנ

 ,נקוק טינ מעד פא ,רעטעברא ,ריא טלָאז מורעד
 ;נײטש טרָא נא פא טינ רָאנ טבַײלב
 ,עלא נעמאזוצ כיַײא טמענ
 .נייג רימ נעוט פמאק מוצ נוא

10 

 ,טאיראטעלָארּפ רעד
 ,טאז רעד וצ טיורב נייק טָאה רע

 :נסיװ וצ ,נליפ וצ נָא טביײה רע
 סייוש גרעטיב נַײז טימ
 ,סיורג נוא כיײר טלעװ יד רע טכאמ

 .נסינעג וצ טשינ רע טָאה נײלא נוא

 ,כַײא טקעװ'מ ,כַײא טקעוװ'מ ,רעדירב ,פוא טייטש ראפרעד
 .בַײא טקערשרעד ,כַײא טקערׂשרעד טשינ פמאק מעד ראפ
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 - ונבעל מוצ = |
 ,גבעדטש טוצ

 ,טַײצ ערעסעב א נפמעקוצסיוא = }
 ,טַײרפאב נרעװ וצ נטייק נופ :

 ,טַײצ עַײנ עקיטציא יד טרעדָאפ סע
 .טַײרפאב גרעװ לָאז דנאלסור זא

 טייג ,נשטנעמ ,טייג
 טכער רעַײא טרעדָאפ נוא
 ןאק .נפארג אב נוא מיצידּפ אב

 טא ,טכער רעַײא טרעדָאפ

 ,טכענק ניק יװ נעלדנאהַאב טשינ כַײא לָאז'מ
 .פאשאב סעלא סָאד טָאה ריא לַײװ

 עת .וואא פוא טייטש ראפרעד

 א | ,ּפָאּפ מעד טימ ווָאר רעד
 ּפָאק מעד ודנוא נעיירדראפ ייז

;1 

 ,נביֹולג א טימ נוא נָאיגילער א טימ
 דניז גוא סערייווא טימ |

 ,דנילב זדנוא ייז נכאמ
 .נביוראב זדנוא טוט'מ יװ ,נעז טשינ לָאז'מ

 .ואא פוא טייטש ראפרעד

 יושזרוב רעד
 שיט מעד אב טיירב כיז טציז
 ,נַײװ לזעלג טוג א כיז טקנירט נוא
 טַײקמערָא סרעטעברא מעד נופ רעבָא
 ,נכאל נוא נטעּפש רע טוט
 .גַײװש א יװ בָארג רע ןיא ניילא גוא

 .װאא פוא טייטש ראפרעד

11 

 אל ,נסאג יד ניא טכַאק סע ,למוטעג א ,שיורעג א
 4 ,טַײטאב סָאד סָאװ ,נגערפ יײז ,עכַײר יד
 4 ,נסאמ יד ניא ,ליפ רעטעברא כיז נריצאּפש
 ,קַײרטש נשיטילָאּפ גראפ כיז נקערש יז ,עכַײר יד
 .קיײרטש נשיטילָאּט נראפ כיז נקערש ייז ,עכַײר יד
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 . ,נקאשזרוב עכַײר ריא ,נענאריט ריא
 : ?טוג יוזא רעטעברא מעד ראפ ריא טקערש סָאװ
 . ,נריצאּפשמורא סאג ניא רעטעברא מעד רָאנ טעז ריא
 : .טולב סָאד כַײא ניא ּפָא ניוש טבראטש יוזא

 ;ראצ נשיסור מעד פוא נטלאה עכַײר יד
 --נלאפ טשינ םיא גוָאל ייז ,מיא נציטש יז
 ,בטייק פא מיא נביג יז ,סעמרוט פא מיא נביג ײז
 .נלאטש פא מיא נביג ײז ,דרעפ פא מיא נביג יז

 ,נטייק נייק ,ריביס נייק ,סעמרוט נייק נכיורב רימ

 ,טסילאטיּפאק ניק ,טפאשרעה נייק נכיורב רימ

 ,נקַײרטש עלא רָאנ נכיורב רימ

 .טסילאיצָאס טסייה סָאװ ,נגַײצ נלָאז רימ יידעק

 גגיילקעווא טשינ ריא נלעוו רימ -- נעַײרש טוט נָאפ יד

 ,טנאה רעד ניא דרעוװש נוא פמאק טימ

 ,ןנעײרפאב דנאלסור נלעוו רימ נענאווזיב

 ,דנאלסוו צנאג נעײרפאב נלעװו רימ נענאווזיב

 .דנאלסור צנאג נעַײרפאב נלעוװ רימ נענאווזיב

12 

 נָאפ עקילייה-טיור יד סיורא טגָארט

 -טלעצעג נרעטצניפ ריא נופ

 ,עמָאקענ נעמענ ֹוצ נעמוק רימ

 .טלעװ עצנאג יד נעיײרפאב וצ

 ,נפאלקש עמערַא יד נעַײרפאב וצ

 ;טלעק נוא רעגנוה גדַײל סָאװ

 נעניד יײז נלָאז טַײהַײרפ נופ נלארטש יד

 .טלעטשעג נבָאה ייז סָאװ ,רעפּפָא מעד ראפ

13 

 ענָאפ עקילײה יד סיורא טגָארט
 ,טלעצעג נרעטצניפ נוא נועטיב נופ
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 בי שי = עמָאקעג ינאי .רימ =
 טא - .טלעו ענעצנאג 6 געַמרפאב ןוצ

 י

 ,נשטנעמ עמערָא יד געלרפאב וצ
 ,טיונ נוא סעקכאד נדַײל סָאװ
 נשטנעב יײז נלָאז טַײהראװ רעד נופ נלארטש יד
 .טיוטעג נרעװ סָאװ ,רעפּפָא יד ראפ

 ,נעַײבעג עכיוה יד נעמענ וצ פא

 ,דורט רעזדנוא טימ טיובעג נבָאה רימ סָאװ

 טא ,נעַײרפאב וצ טלעוו ענעצנאג יד

 עי .טוג נרעװ לָאז רעטעברא מעד

14 

 ,נעייר יד ניא ,רעדירב ,סטרעוורָאפ

 א ,טיירג ניוש זיא נָאפ יד ,לענש

 א נעַײרפאב וצ רעטסיירד כיז טמוק

 יי .טיוט נוא נבעל נופ פמאק מעד ניא

 0 ,נדאקיראב יד וצ עלא
 טי !סיורא רעװעג טימ ,רעדירב
 0: ,נדארעמאק ,נענאטשעג טשינ
 ;:סיױרג .דעַײז זיא ניו רעד

 6: | ,נענאטשעג טשינ ,נדלעה נעיורפ
 : ,טומ טימ רעהא טמוק עלא
 'גענאמ יד טימ נעמאזוצ טפמעק
 7 .טולב נּפָארט נטצעל מוצ זיב

 0 .האא נדאקיראב יד וצ עלא

 ,נסאג יד נופ רענייטש טסַײר
 .סיוא טיוב נדאקיראב
 ,נדארעמאק ,רעדירב
 א ,סיורא רעװעג טימ רעלענש

 .ואא נדאקיראב יד וצ עלא
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 ,רעדירב עטקירדרעטנוא ריא ,פוא טייטש |
 ,פָאלש רעַײא נופ כַײא טקעװ עמ :

 ,נעמוקעג ניוש זיא טַײצ יד :

 .פָאס א סערָאצ יד נופ נעמענ לָאזס

 נעמוקעג ניוש זיא טַײצ יד
 טונימ רעקיטצעי אב

 ,נענאריט יד טימ :טַײרטש וצ :
 .טולב סָאד זדנוא נופ נגיוז סָאװ

 נענאריט יד טימ נטַײרטש וצ
 ,לברעד נסעגראפ טינ כיוא נוא
 נעמאזוצ עלא רימ זא
 ,לרפ נכאמ ביז גענאק

 ,נקאילָאּפ ,נסור ,נדִיי ַײס
 ;נָאאצאנ נייא נופ עלא
 ,רעדִיל ערענָאיצײלָאװער טגניז
 .נָאפ עטיור יד טַײרפאב

 -- רעדירב עשידנעלסלוא יד
 .טנאה יד סיוא זדנוא נקערטש יז
 ,רעדירב ,כיז טקינייראפ -- :נעַײרש ייז
 .רנאל רעַײא טַײרפאב

 ,רערירב ,כיז טקיניײראפ- :נעַײרש יז
 .נָאט וצ טָאה ריא סָאװ ,טסײװ נוא
 ,רעדיל ערענָאיצילָאװער טגניז
 .נָאפ עטיור יד טַײרפאב

16 

 ,עטקירדרעטנוא ריא ,פוא טייטש

 ,ֿפָאלש רעַײא נופ כיז טכאוורע

 נעמוקעג ניוש זיא טַײצ יד

 .פָאס א סערָאצ יד נופ נכאמ וצ
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 - טונימ| רעקיטצעיו אב
 ,נענאריט יד טימ נטַײרטש וצ
 ,טולב רעזדנוא נגיוז סָאװ =

 נענאריט יד טימ נטַיײרטש וצ

 לברעד כיוא נסעגראפ טינ נוא

 ,רעדיל-טַײהַײרפ נעגניז וצ
 אש

 צ יל .ײרפ נרעװ לָאז רעטעברא רעד
 יו /

07 
 שר 11

 טַײרטש מוצ טמוק ,נפאו כַײא טפראש
 טי .לרעדרעמ נגעק ,טַײקשלאפ נגעק
 1 טַײצ ניוש זיא סע געד ,נדלוד וצ ניוש גונעג
 2 : .ירעפאלקש יד נטכינראפ וצ

 2 נטײרגוצ כיז ריא טלָאז נָאיצוילָאװער א וצ
 טו | .טנעה יד ניא נפאו טימ נוא
 6 : ;נטיוט רימ נזומ רעסייק רעזדנוא ;רעשרעה רעזדנוא
 .דנע נא רעפאלקש נופ נכאמ וצ

 װ | ,נענָאנַאק נוא נסקיב נייק נקערשּפָא טינ זדנוא טעװ סע
 : .טלעק עשיריביס יד טינ כיוא נוא

 4 ,נענָאיצאנ נוא רעקלעפ ,נקינייראפ כיז נזומ רימ
 ק ,טלעװ עצנאג יד נעַײרפאב וצ

 ,טיוט רעמאזיורג רעד נקערשּפָא טינ זדנוא טעװ סע

 | .פמאק ניא רימ נעייג טַײהַײרפ ראפ זא

 יד טיט פא נוא נבעל פא נזומ רימ

 0 .דנאל ניא קילבוּפער א נכאמ וצ

6: 18 

 א ,נגיוא ערעטצניפ יד
 1 ,טשינ ניוש נענעקירט ייז
 ,לוטש-בעװ מאב קידנציז
 .דיל א ךימ נעגניז
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 נבעװ רימ ,עקלָאקימ -
 . . ןריד .ראפ עריוכס

 --עלָאלק עכאפַײרד א
 ,רימ נבעוו רַײז

 נבעװו רימ ,נבעוו רימ

 ;טצעי ריד ראפ עריוכס

 ערעילָאכ עכאפיירד א

 ,טצעזעגנעמאזוצ

 עי ,רעסייק מעד וצ זיא גָאלק א
 יא ,מיריוג יד נופ ראה מעד עי
 א טַײצ סרעטעברא מעד סָאװ 8

 יי .נריראב טשינרָאג מיא טוט |

 ,עירק זדנוא נופ טסַײר רע
 | ,טדניש זדנוא נופ טיוה יד

 ; 7 ,נסישרעד זדנוא טזָאל רע
 עי .טניה יו נסישרעד

 ר ר
 נבעװ רימ ,עקלָאקימ
 : ,ריד ראפ עריוכס
 ק 7 --עלָאלק עכאפַײרד א
 0 | .רימ נבעוו דַײז

 יע

 = ל+

2. 

 = רשי

". 
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 + ,13 יי דיי יידעטו-

 7 נראדנאשז טימ נקאזאק א
 1 ,לבאד נַײז טשינ נלעװ װי

 : נרעקאלפ טעװ זדנוא אב נעװ 6
 : .יימ יװרעּפ רעד וו
 !יײצילָאּפ יָאלַאד ,ייה ,ייה 00 2

 יד !ייסאר 'װ צעשזרעדָאמאס יָאלָאד :

 טי

 6 נראדנאשז טימ נקאזאק 0
 א ,נָארעד גַײז טשינ נלעוו 0

 נרעקאלפ טעװ זדנוא אב יװ
 .נָאפ עטיור יד

 2 .ואא ,ייה ,ליה
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 .,טנעה יד ראפ כיז טמענ | א
 ,נקוק נפיול .רימָאל =
 .טנערב עקלָאקימ יו

 ! ייצילָאּפ יָאלַאד יע גע

 !ייסאר יעיסוו עיו וואשזרעדָאמאס לָאלָאד

 ,רעסיײק נייק טינ נפראד רימ
 יא ,ניורק ניק טינ נפראד רימ
 טי גריפ נלעוו רימ
 | ,ניילא עכולעמ יד

 ,ואא ,יע ,יע

 ,רעסייק נייק טינ נפראד רימ
 .טָאג ניק טינ גפראד רימ
 נעַײרפאב גלעוו רימ
 ,דָאראנ ישטָאבאר

 .ואא ,יע ,יע
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 --למיה נופ ּפָארא זיא נקלָאװ רעצראווש א
 . !יײרפ נרעװ לָאז דנאלסוד
 .נסאג עלא ניא טכָאקעג כיז טָאה ערוסּפ יד
 !ַײלָאקינ ראצ מעד טימ רעדינ

 ,נביוא נופ ייג ּפָארא
 ,נָארט מעד נופ ,רעקנעה וד
 ,נבױלג טשינ ריד ניא טעװ רענייק
 : .נָאפ רעזדנוא ניא רָאנ

 ,עטיור יד נָאפ יד :
 ,טיור זיא יז נוא טרעקאלפ יז א

 נפמעק וצ נרעוװש רימ יש אי
 .טױט נוא גבעל פא
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  עיצוטיטסנָאק א נבעגעג זדנוא טָאה ראצ רעד

 : ;קירוצ נעמונעג יז טָאה'ר נוא

 א =  ,עיצוילָאװער יד נליטש טעװ רע ,טניימעג טָאה רע

 : .קיטילָאּפ נַײז ניוש נענעק רימ
 '} ְ .האא נביוא נופ ייג ּפָארא

 ָש

4 0 
:4 
 די א ,נפארגעלעט נוא נענאב נופ קַײרטש א 8 א

 ,טָאלּפ נפא כיז נעװעטנוב נסָארטאמ
 ,נּפָארטעג קילגמוא נא מיא טָאה'ס
 ,טָארקנאב רע זיא נגרָאמ-טנילה

 .װאא נביוא נופ ייג ּפָארא
 יע רע ב לב עב , ליע
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 ,עלעּפעק מעניילק נַײמ פא

 עלעּפעק מעניילק נַײמ פא א
 גױרק ענעדלָאג א טגיל יא

 לכעיומ נַײמ טקירד סע נוא

 ניטש רערעװש א יװ

 ,טנטַײװנופ טניימעג בָאה'כ
 ,קראטש נוא טוג זיא צלא זא

 עטסענױלּפ נַײמ לַײװ ,זיא סָאד /
 ,קראק נראפ כימ טלאה

 כעלמירָאטסינימ ענַײמ

 ,רימ נופ ּפֶא נכאל |
 געוועבאר נוא נענעוונאג יז :

 .ריש א נָא רָאג |

 ו ,רימ כיז טכאד ,נענעוונאג
 ,דנאש ניק נעװעג טינ טלָאװ :
 ראפרעד שטָאכ ייז נטלָאװ /
 .דנאל סָאד טקִיוראב |

 רעטעברא נא כיא עז רָאנ
 ,טנעדוטס א רעדַא :
 ,שינרעטיצ א נָא כימ טּפאכ :

 , .טנעה נוא סיפ טלסיירט סע
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 ,רענַײּפ שעריוי ,עסקעלא ,פָאלש
 ,ניושראּפ רעקיטכיל
 ,רענַײמ שידאק ,דיכָאינעב ,פָאלש
 ,גײװ טינ ,פָאלש ,עשז ּפָאלש

 ,רעסיורג א גַײז ,נסקאוו רימ טסלָאז
 ,טלעג סעסאק נבָאה
 רעסייק א נַײז ,רעפרעד נוא טעטש
 .טלעוו רעד ניא רענייא

 ,מעכָאכ רעסיורג א נַײז רימ טסעוו
 ,רימ נופ כָאנ רעגילק
 מיכָאלמיבעש כעלעמ א נוא
 ,ריביס דנאל א טימ

 נגָאמדאפ ,מעשעצרימיא ,טסעװ
 ,קעז עלופ סעטנער
 ,נגָארטסָא טימ נעקנעש ליפ נוא
 .קע נא נָא סרעטסיולק

 ,נקאזאק טימ נעמראדנאשז נוא
 .ריט רעד אב מירמָאש
 ,נקאה ,נקָארב נענָאק סָאװ ,יד
 ,ריש א נָא נסַײמש

 --עינָאּפאי ראפ עריומ טינ בָאה
 ,ראנ נייק טינ רָאנ ַײז
 ,עינָאפ כָאנ טבעל'ס ,עװקסָאמ כָאנ טבעל'ס
 ,ראצ א כָאנ נפראד יז

 ,עיצובירטנָאק וטסעװ נלָאצ
 ,גילװש א כאמ ,רעליטש
 עיצוטיטסנָאק א וצ יז גָאז
 .גַײפ א סיורא לעטש'נ

 ,נטסילאיצָאס נעלּפאלּפ נזָאל
 ,נַײז סעּפע'טס ,נעניימ
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 ,נטסיכראנא נסיש נזָאל

 .גיירא טעוװ'ס ?פיוו

 ,נסילשראפ כיז עינלאּפס ניא טסעװ
 ,דניצא כיא יװ טקנוּפ
 - ,גסיג כיז טולב ,נרערט טרָאד זָאל
 ,טנוזעג נַײז טסלָאז וד

 ,נטעזאג יד נעקוואה גזָאל
 ,ניצ יד פא נעַײרש
 גטעָאּפ נוא נטסיצילבוּפ
 .נייש נעגניז גזָאל

 ,נסַײר כיז טרָאד סעבמָאב נזָאל
 ,סַײנ ניק טינ ניוש זיא'ס
 ,נסַײמש יײז טע'מ ,נּפאכ ייז טע'מ
 ,זלוװקיצנייא נעגנעה

 ,נקע עלא'פ עיצילָאּפ  נאראפ
 ,כאס א סעקישטסיס
 ,נקעטש א נאראפ ,קישטנאק א נאראפ
 ,כאז עטוג א נאראפ

 עלָאמארק, נָא סָאד טפור עמ סָאװ
 ,.."וָאנסָא כימעילביזעינ
 -- ,עלָאקינ ,כיא'ס ,עסקעלא ,פָאלש
 .פָאס א טמענ לדיל'ס
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 עלעבייל טָאה גנאל יװ

 ,מירייזאכ נבירטעגסיורא

 נריפ רע טוט טנַײה נוא

 ,מירייואכ עביל ענַײז

 ,יצילַאּפ לָאלָאד אט .יפ

 !ייסאר וו צעשזרעדָאמאס יָאלָאד

0 



 7 יי
 ר ר יא יא

 וו .עֿפעבײל יטָאװ גנאפ יי -
 ,נשָארג ניק טאהעג טיני לערע

 נעיײג רע טוט טנַײה
 .נשָאלאק נוא כיש

 יװאא ,יע ,יע

 עלעביײל טָאה גנאל יװ
 ,דמעה נייק טאהעג טינ

 געײג רע טוט טנַײה

 ,טנעגילעטניא רעטסנעש רעד יװ

 .ואא ,יע ,יע

 ,עכולעמ עשיסור יד
 ,יָאװָאדָארָאג זיב רעסייק נופ
 .עכיצער טימ לופ זיא
 .יובזאר טימ נוא

 ,וואא ,יע ,יע

 גטייק נוא עמרוט ניא 4

1 

 לאטיּפאק נופ דנאל ניא נטייק ניא ,סעמרוט ניא
 ,נאמרעטעברא רעד טקינַײּפעג טרָאד טרעוו
 רָאג רעטעברא נופ ,רעדניק נופ ,נעיורפ נופ
 .רָאי עגנאל פא סעמרוט ניא נסָאלשראפ

 נָאד-ָא-טָא רימ זיא טלאק נוא רעטצניפ

 ,ָאטינ זיא טפול נייק ,רעטצנעפ נייק ,ריט נייק-
 קערש גופ נוא טיונ נופ ,רעגנוה נופ ,סערָאצ נופ

 .קעוװא כעיוק נַײמ רימ נופ זיא יוזא
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 ,טראוו כיא נוא בעל כיא ,רעדורב ,רעבָא בעל כיֹא

 ,טכאמ יד נעמענ טעװ נאמסטעברא רעד ןזא ,סייוו כיא

 ,מוטעמוא ,לארעביא נַײז טעװ טיַײהַײרּפ

 .נָאפ עטיור יד נגָארט רימ נלעװו דיירפ טימ

2 

 ,רעטַײװ נוא רעטַײװ צלא טייג פמאק-רעטעברא רעד
 ,סענָאברָאק יד רעמ סָאװ וצ צלא נעיצ סע
 ,רעפמעק עטסקיטומ יד רעטנורא נלאפ סע
 .סענָאמכאר נָא רָאג ייז טגלָאפראפ עמ

 ,נטלעצעג ערעטצניפ יד ניא ניײרא ייז טצעז'מ

 ,נבעל נכעלשטנעמ א נופ נסירעגּפַא טַײװ
 נטלעק יד ניא ריביס ניק קעװא ייז טקיש'מ
 ,נבערטש נעוט יײז סָאװ ,טַײהַײרפ ראפ

 ,נריט ענרעזַײא יד רעטניה ,נטייק ענרעזַײא יד ניא
 ;ַײרטעג זדנוא נביל נוא נטכאמש גוא ייז נציז נטרָאד
 גריטיגא טסײה סָאװ ,נסעגראפ טשינ טלָאז ריא
 ,לנסָאדפא נבעל רעזדנוא נרעסעבראפ ֹוצ

 ,רעסערג סָאװ סעריכס יד ,רענעלק סָאװ גָאטטעברא רעד
 ,נליו רימ סָאװ ,צלא נקורד נוא נבַײרש
 ,רעסעב ליפ נרעװ לָאז נבעל רעזדנוא יידעק
 ,נליּפשראפ טשינ פמאק רעזדנוא נלָאז רימ

 :גנוריגער יד טגָאז יזא נוא ,טפאשרעה יד טגָאז יוזא

 ונקירדוצרעטנוא רעמ סָאװ פמאק-רעטעבוא מעד

 ,נעגנוגלָאפראפ יײלרעלא נוא נריביס נוא סעמרוט

 ינקיטשרעד וצ טסַײג-רעטעברא מעד

 ,נבערטש טַײהַײרפ ראפ ,רעטעברא עלא ,רימ רָאנ

 :רעוועג נעמעלא מעד נופ סיוא כיז נכאל רימ

 :נפור רימ נעוט פמאק נקיטומ מעד וצ

 .רעה ,רעדורב נוא רעטסעווש --
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 נציטש רימ נלעװ רעפּפָא רעזדנוא
 ,טומ טימ נוא טַײהַײרט טימ נוא עביל טימ

 נגיזאב רימ נלעװ עניוס מעד נוא = |
 ,טולב נּפָארט נטצעל מוצ זיב

3 

 ,רעדירב נוא רעטסעוװש ,ייװ יוא
 -- ביל סעמע עלא כיז נבָאה רימ
 ,נסיװרעד כיז טעװ יז ,עיצילָאּפ זא רָאנ
 ,בוטש נייא ניא עלא כיז נעיאריבָאס רימ זא

 ,טעיאריבָאס עלא כיז רימ נבָאה בוטש עלופ א
 - לָאמאטימ עלא נעװעג נענַײז רימ
 ,נסיװ וצ עיצילָאּפ נבעגעג טָאה'ס רעװ נוא
 .לָאטיּפשָאג ניא וועיק ניא נליופ לָאז רעד

 ,נרָאפעגוצ וואטסירּפ רעד זדנוא'נ וצ זיא נגרָאמ פא
 --טגירקראפ סעּפע מיא טימ כיז נבָאה רימ
 ,נעמראדנאשז טימ עיצילָאּפ נפָאלעגנָא זיא יוזא
 ,טריטסערא עלא ניוש זדנוא טָאה עמ נוא

 ,עלא זדנוא נעמ טָאה טריטסערא
 ,טכאנאב רעגייזא ייוצ מורא נעװעג זיא סָאד
 נעמונעגפיונוצ עלא זדנוא נעמ טָאה יוזא
 .טראּפשראפ גָארטסָא ניא זדנוא טָאה עמ נוא

 ,נקישסיורא ווָאקליסאו גייק טפראדעג זדנוא נעמ טָאה נגרָאמ פא
 ,גָאטאב רעגייזא ייװצ מורא נעװעג זיא סָאד
 ,סרעטומ יד נוא סרעטָאּפ יד נפָאלעגנָא נענַײז יוזא
 .גָאלק א טימ רעמָאי א נרָאװעג זיא'ס נוא

 ,נגָאלק ֹוצ נוא נענייוו וצ פוא ניוש טרעה ,יוא --

 ןּפָארא טינ ליפיוזא פא כיז אב טלאפ

 - גַײז ענאקעמ לָאמא כַײא נעמ טעװ רעדניק ערעַײא פא

 .רָאראנ נצנאג נראפ ,כעבענ ,נעיאדארטס יז לַײװ

4 

 ,סאג ניא רימ נעייג סעמראוו כָאנ סעבאש
 ,שאר נסיורג א טימ למוט א רימ נרעה

3 



5 

 ,גָאלק נסיֹורג א טימ שאר נסיורג א

 .גָארטסָא ניא דאס יקסנאירָאװד נופ רעדירב ערעזדנוא טריפ עמ

 . ,גקערטּפָא טינ סָאד לָאז כַײא ,רעטסעווׂש נוא רעדירב --
 .נקעװרעד נשטנעמ רימ נלעװ ,עמרוט נופ םיורא נלעװ רימ

 ,טומ טימ נוא טסַײג טימ נקעוװרעד נשטנעמ

 ,טולב רעזדוא נעמ טּפאצ סעמע רעזדנוא ראפ

 ,נַײװ יו סע טקנירט עמ נוא טולב רעזדנוא טּפאצ עמ

 .נַײז טינ לָאז עװטסלעטיװארּפ יד זא ,נליוו רימ

 ,וצרעד כיוא רעשרעה נייק נוא נַײז טינ לָאז עווטסלעטיוארּפ גייק
 יה נַײז טינ לָאז עדנאב רעד טימ רעסייק רעד

5 

 נרעה טזָאלעג כיז נבָאה נענאריט נופ טירט יד
 ,טכאנאב רעגייזא פלעווצ
 :נרעטש א נלאפעג זדנוא אב זיא נאד
 .טכאמראפ רעדורב א סרעזדנוא טָאה'מ

 ,נגָאלק וצ נוא נענייװ וצ טרעהעגפוא טשינ כָאנ נבָאה רימ
 ,טריסאּפ רעדורב רעזדנוא טימ כיז טָאה סָאװ
 ,נגָאזנָא נעמוקעג זדנוא נעמ זיא ערוסב ערעטצניפ א
 .טריטסערא רעדורב א סרעזדנוא רעדיװ טָאה'מ

 ,טלעװ עַײרּפ יד
 .טלעטשראפ מיא ראפ זיא יז
 .סיורא טשינ טרָאד נופ נָאק רע
 ,טסייװ רעװ
 טסיירט א נבָאה כָאנ טעװ'מ יצ
 .זיול רעדירב ערעודנוא נעז וצ

 ,רעסאוו ניא עלעשיפ א טגנאפ'מ יװ יוזא

 ;נעגנאפעג רעדורב א סרעזדנוא נעמ טָאה יוזא

 ,עקטאלק א ניא עלעגייפ א טגנאפ'מ יװ יוזא

 ינעגנאהעג רעדורב א סרעזודנוא נעמ טָאה יוזא
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 ,עמרוט רערעטצניפ רעד יא ,טַײװ טשינ גטרָאד !
 ;צראווש ליוק יװ רעדורב א סרעזדנוא טציז
 ,טנעה עראד יד נָא טראּפשעגנָא ּפָאק גַײז
 ,צראה סָאד מיא טכערבעצ נייוועג סָאד

 ,דנאל אוא זיא רעטיב ,ייװ כא
 .דנאש וצ טייג עטסעב סָאד

 ,רעדירב ערעזדנוא נופ עטסעב יד -
 ,טסייװ רעװ
 טַײצ יד נבעלרעד נלעװ רימ יצ
 .רעדיװ ייז נעז וצ

6 

 טנװָא נרעטצניפ א ניא רעמוז

 ,ניילא רענייא נסעזעג רימ כיא ניב

 :טירט ערעװש כיא רעה גנילצולּפ רָאג

 ,נײג נוט יײצילָאּפ נוא נעמראדנאשז

 טנפעעגפוא ריט יד נבָאה יז יװ

 "!ךניצא זדנוא טימ מוק, :טגָאזעג ייז נבָאה יװא

 :נקָארשרעד נענַײז ייז ,נרעטלע ענַײמ

 !דניק רעזדנוא זדנוא נוֿפ ּפָא ניוש טסַײר עמ --

 ,טריפעגנילרא עקטָאשער ניא כימ טָאה עמ יװ
 ,טערקעס מעד טנפעעג נעמ טָאה יוזא
 ,טכארטאב טוג כיז מורא כיז בָאה כיא
 .טערב נא יו רעמ טינ כיא בָאה נענופעג

 נבירשראפ עלעיד נַײמ רימ טָאה עמ
 ,ריּפאּפ עטיור לייט א פא
 ,נבירטראפ עמרוט ניא כימ טָאה עמ
 .ריטראווק נַײמ גַײז ניוש פראד ָאד נוא

 ,נסירעגּפָא טנַײרפ ענַײמ נופ כימ טָאה עמ
 ;נבעג טינ נױש נעק רעגרע סָאװ
 ,טכארטאּב טוג כיז מורא כיז בָאה כיא
 .נבעל נַײמ נופ לעט א טרעװ סע יװ
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 ;נבירשראפ רעטקָאד א רימ טָאה עמ
 ,נבעגעג רימ רע טָאה נטּפעצער
 ,טכארטאב טוג צנאג כימ טָאה רע
 .נבעל טינ גנאל ניש לעװ כיא זא ,טגָאזעג רימ טָאה רע

1 

 ,זיוהטאר נייק טשינ
 זיוהטארק נייק טשינ
 :נקערשּפָא טסַײג רעזדנוא טעװ
 ,כאז רעדעי ראפ
 ,כַײלג טשינ זיא סָאװ
 ,נקירדסיוא טסעטָארּפ א רימ נלעוו

 עניוס רעד זא
 נעמעװ רָאנ ליוו
 -- ,גריפּפָארא נילרא צראק ניא
 רעדורעג א טרעװ נאד
 ,רעדירב ערעזדנוא נשיווצ
 .גריטסעטָארּפ וצ נָא נבייה רימ

8 

 ,עטיוט יד רעדלעפ יד פא ,יוא
 :עטיור יד כעלעגיצ טימ עמרוט א טייטש נטרָאד
 ,קידעבעל נַײרא טייג'ס רעװ
 ,עטיוט יד וצ מעדכָאנ כיז טכַײלג

 --גנסע ֹוצ נעמ טיג נטרָאד ,יוא
 ,צראווש רעייז זיא טיורב'ס
 - ,נעיידראפ טשינ סע נעק'מ
 .צראה סָאד סיוא טנערב'ס

9 

 ,נטאדלָאס ריא ,סיֹוא רָאנ טרעה
 ;נײטש עלַײװ א ָאד רָאנ טבַײלבראפ
 ,נטאש סָאד נעק סָאװ ,נעמענ כיא לעװ דײשּפָא ,יוא
 ,מיה נַײמ נופ נוא דנאל נַײמ נופ

60 



 ,רעדירב ענַײמ נופ נעמענ כיא לעװ דײשּפָא = -
 ,טַײלסטעברא יד רעדידב ענַײמ
 ,נעמוקאב וצ כַײא טימ לָאמ עטצעל סָאד ,יוא
 .טַײצ-סיזירק נופ עגאל יד נסעומשוצכרוד

 ,נעמענ ,יֹוא ,נעמוקעג כימ זיא'מ

 ,נייג כיא ןומ יײצילָאּפ טימ

 ,ננעמוקאב כיא לעװ נעמָאנ מעַײנ א ,יוא

 ינייטשראפ ניילא ניוש ריא טנעק רעטַײװ

 -- ,נענייװאב כימ כיא וט נעמָאנ מעד טימ
 ,בימ נעמ טפור טנאטסערא
 ,נולא סיוא נענַײז ייז ,סרעטיה עניײמ
 ,ריביס גייק כימ ייז נטיילאב נטיילאב

 ,מעראוו נוא טלאק זיא רעדייכ מעד ניא טרָאד

 וניײלא טרָאד כיא גיל עראנ רעד פא

 רעדיײלק עקסטנאטסערא נָאטעגנָא רימ טָאה'מ ,יוא

 ,טײק-נַײא נא סיפ יד פא נוא

 ,טינ םיֹוא טרָאד נעמ טיג נעקנירט וצ נוא נסע וצ
 ,טורב עצראווש עלעקיטש סָאד רָאנ
 ,רעטעברא מעד זיא רעטיב יװ !כא ,יוא
 .טייק-גזַײא נא ניא נסָאלשעג טרעװ רע סָאװ

 ,נכָאטשעג נשטנעמ נייק בָאה כיא ,נכָארבעג רעסעלש נייק בָאה כיא
 .לרעדרעמ מוש נייק נָאטעג טינ לָאמנייק בָאה כיא
 ,נציוסיוא כיא לעװ סעמרוט עלא ,יוא
 .לרטעג נבַײלב כיא לעװ ,טַײלסטעברא יד ,רעדירב ענַײמ

- 

10 

 ,נעגנאגעג נַײרא דלא ניא רימ נענַײז סעבאש
 ,טסּוװעג טינ רימ נבָאה טינרָאג נופ
 נלאפאב זדנוא טָאה עיצילָאּפ יד
 ,טסיזמוא רָאג נסָאשעג נשיבייל נוא

 ,נסָאשעג נשיבייל טָאה'מ יוזאָיװ :

 .טיױט רע זיא נגיל נבילבעג
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 הא 0 לא טא דיעטע 6

 ,נֿפָאלעגוצ נענַײז מירייוואכ עלא

 .טיונ א ניא גפָארטעג נשיבייל רָאנ

 ,נסָאשעג נשיבייל טָאה'מ יוזאיו
 .טולב כַײט א מיא נופ טָאה נענורעג
 ,נפָאלעג מייהא נענַײז מירייואכ עלא
 ,קירוצ טינ נעמ טעז נשיבייל רָאנ

 ,נעגנאגעגנַײרא טָאטש ניא זיא'מ יוזאיװ
 ,גָאלק גוא רעמָאי א זיא גרָאװעג
 ,נּפָאלעגנָא ויא רעטומ סעשיבייל
 !גָאט מעד ניא ריא נעשעג זיא קילגמוא נא ראפ סָאװ

 ,נטלאהאב נעמ טעװ נשיבייל
 --,קירוצ נעז טינ מיא נלעװ רימ
 נגַײװשראפ טינ נלעװ מירייוואכ ערעזדנוא
 .טולב נסָאנראפ קיטסיזמוא סעשיבייל ניא

11 

 ורעלעק נסאנ ניא ,לקניוו ניא טרָאד

 עיורטש לסיב א פא דרע רעד פא טראה

 ,רעלעפ-טסווב א טימ נאמ א טגיִל טרָאד

 *"!ייװ ,יא, :טַײרש נוא טצכערק נוא טגיל רע

 ודײר עטצעל ענַײמ ,דניק נַײמ ,סיוא רעה --

 :דנאטשראפ טימ וצ רָאנ רעה

 ,דײשּפָא ריד נופ מענ כיא רָאפעב

 ,טנאה נַײד רימ ביג נוא וצ רימ רעוװוש

 ,נבעל נַײמ ראפ נגַײװש טשינ טסעװ וד זא
 ,טייהרעגנוי טַײרטש מוצ נייג טסעװ וד
 נבערטש נוא נליצ טסעװ וד זא
 .טיוט נקיטַײצירפ נַײמ ראפ עכאר נעמענ וצ

 ,דניק גוא יוופ נַײמ ,קיביײא פא עידא
 ;טלעװ עצנאג יד רעמיא פא עידא
 דנילב נוא כאווש ,קנארק ,טנלע
 .טלעג נרעביא רעּפּפָא סעלא כיא ייג
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 גוש כימ נעמ טָאה נָא טַײהדניק נוֿפ
 ;סיוש סרעטומ ניײמ נופ נגיוצעגסיורא -

 נול מענילק א ראפ קירבאפ ניא טעבראעג בָאה'כ
 ,סייווש נַײמ טימ טעבראעג רעווש

 טלעפעג קידנעטש רימ טָאה עצארּפ רערעװש נַײמ נופ נֹוא
 --,טיורב עלעקיטש א טעז רעד וצ נסע
 ,טלעװ רעד נופ טצעי כיא ייג ,דניק נַײמ ,מורעד
 !טױט נקיטַײצירפ נַײמ ראפ עכאר עשז מענ ָאט

 ,רימ וצ רעטנעענ ,דניק נַײמ ,רעהא מוק
 ,טנעה סרעטָאפ גַײד טוג רָאנ טכארטאב
 ריּפמאו רעד נגיוזעגסיוא טָאה טולב סָאד יװ
 .טנעה ענַײמ נופ נצונ יד כרוד

 ,טלעק ,רעגנוה נטילעג בָאה'כ נעװ
 ,נגיטשעג נענָאילימ יד נאד גבָאה
 ,טלעצעג נײמ ניא טשרעהעג טָאה טַײקמערָא נעװ
 :נגיוועג טולב נַײמ נטסילאטיּפאק יד נאד גבָאה

 נענָאלאס עטצוּפראפ יד טימ נצאלאּפ עכיֹוה יד
 --,טױר פא טולב נַײמ טימ טבראפעג נעװעג נענַײז
 נענָאמרעד כיד וטסלָאז ,דניק נַײמ ,מורעד
 ,טיױט נקיטַײצירפ גַײמ ראפ עכאר נעמענ וצ

 ,נריולראפ סעלא ניוש זיא ,דניק גַײמ ,רימ ראפ
 ,נסינעג סעטוג נייק לָאמניײק ניוש נָאק כיא
 ,נרָאי עלעטימ עֶנַײמ נופ טקילפעגּפָא רעוו'כ
 ,נסירטנא כיא רעװ ,עביל .ענַײמ ,כַײא נופ

 ,מיוב רעננוי נַײמ ,דניק גַײמ ,וד רָאנ
 ,טולב נַײד נופ נטכילפ יד טסָאה
 ,נַײד טלעװ יד טכארטַאב נגיוא ענעּפָא טימ
 ,טומ נייק רילראפ טשינ ,דניק נַײמ ,פָאלש טשינ

 ,נליצ וטסלָאז טַײהראוו וצ סיוכרוד

 ,טיונ נוא רעגנוה נדַײל וצ טשינ נוא

 ,נליפרעד וטסלָאז שטנּוװ נַײמ קידנעטש

 .טיוט נקיטַײצירפ נַײמ ראפ עכאר נעמענ וצ
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 ,נטַײצ ערעטעּפש יד פא ,דניק נַײמ ,טראוו טשינ
 ;נרילראפ טומ מעד ניוש טסעװ וד נעװ
 כעיוק ניק נבָאה טשינ ניוש טסעװ וד נעװ
 ,נריּפמאװ יד ,רעקירדאב יד נגעק נטַײרטש וצ

 ,טַײצ עטסעב יד ןיא ,דניק נַײמ ,טצעי רָאנ
 ,דנאטשראפ נַײד אב מָאקלָאפ טסיב וד געװ
 ,טיײרטש-טַײהַײרפ א נבייהוצפוא
 ,דנאש וצ נייג טשינ לָאז סייווש נוא טולב נַײד

 ,נטכארטאב רעדירב יװ וטסלָאז נשטנעמ עלא
 ,טיונ נוא לגנאמ נדַײל וצ טשינ נוא

 -- גטכארט וטסלָאז מעד נגעוו קידנעטש
 .טיוט נקיטַײצירפ גַײמ ראפ עכאר נעמענ וצ

 ,טסילאטיּפאק מעד ,דניק נַײמ ,סאהראפ

 .כַײר כָאד רע זיא טולב נַײד נופ נעד

 ,טסָיַאגע נופ טַײהמוד יד ניא ביילג טשינ
 .כַײװ ,דניק נַײמ ,מזיטאנאפ נופ

 ,נטַײװנופ נייטש טשינ ,דניק נַײמ ,טסלָאז וד
 ;טכער ראפ נפמעק נלעװ רעדירב ענַײד נעוו
 נטייק ענרעזַײא יד נסַײרעצ פלעה
 ,טכערמוא נופ ,עווטסנאריט נופ

 ,נלאוָארּפ ניק ראפ נקערש טשינ כיז טסלָאז
 ,טכער ראפ נפמעק נטייק ניא טדימשעג
 נלאנעסרא יד ניא נציז ֹוצ כיוא נוא
 ,טיוט נקיטַײצירפ נַײמ ראפ עכאר נעמענ וצ נוא

 ,נאמסטעברא מעד ,דניק נַײמ ,ביל בָאה
 - טנורג א כָאד זיא נטעברא נעד
 נאריט מעד אב נרילראפ וצ טשינ עז
 .טנוזעג נַײד טימ לכייס נַײד

 ,כַײלג עלא ,נעמאזוצ נטעברא
 ,לָאצ א טימ נוא סָאמ א טימ
 כַײר נרעװ טשינ לָאז נטייװצ מעד נופ רענייא זא
 ,לָאמאטימ נוא נטעברא ליפוצ נופ
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 טלעװ יד טַײרפאב נפאלקש עלא ראפ
 ;דיײשרעטנוא נייק זיא נענָאיצאנ נופ נוא
 - ,טלעג נקיטפיג מעד קינעטרעטנוא נַײז טשינ טסלָאז
 .טױט נקיטַײצירּפ א ראפ רעכיז נַײז וטסעװ נאד רָאנ

12 

 ,טנלע נַײד ראפ ,רעטומ ,וטסקירד סָאװ --
 .נימ רענַײפ נַײד סיוא כיז טקירד סָאװ
 ?טלעװ יד נעַײרפאב וצ לפייוצ ניא וטסיב יצ
 ?נאריט מעד נשרעה נביולרע יצ

 ,דניק קיצניינייא ,טנלע כָאד טסיב וד --
 ;רימ טימ נעמאזוצ נַײז טסלָאז וד ,ליוװ כיא
 דניצא נבראטש וצ גנוי כָאד טסיב וד

 .ריביס פא נטכאמש נוא

 .גרעטש טשינ דניק נַײד טסרָאט ,רעטומ ,ניינ ,כא --
 ;ליװ כיא ּווא ,נייג כימָאל
 ,נרעװ רימ נעֹוט נענאריט גונעג
 ,ליפעג נַײמ ןיא טפאלקשראפ גונעג

 ,נבעל טשינ גנאל ניוש לעװ כיא ,יוא --

 ,נבָאה טינ דניק נַײמ לעוו'כ זא

 ,נבעג נטײוװצ א רימ טעװ רעװ נוא

 ,גבָארגאב טנלע כיד טעוו'מ זא

 ,נענייו וצ רימ ,רעטומ ,ניוש גונעג --
 ,נטעב וצ רימ ,רעטומ ,ניוש גונעג
 ,מענייק טינ כיא רעה פמאק נופ טַײצ יד
 .נבעג טינ עדאר נייק טצעי ריד נעק כיא

 ,נצראה נַײמ וצ טנאה נַײד ,דניק נַײמ ,וצ גי =

 ,נסיוו נאד כָאד .וטסעוו

 ,נצרעמש אראפ בָאה כיא יװ ,נסיוו וטסעוו

 .נסילפ ריד נופ טעװ טולב סָאד נעוו

 ,נברָאטשעג זיא רעטומ יד נוא |
 ,טכילפ נָא יװ נלאפעג זיא יז
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 די ר טי וא אץ ראי יי ראש יש."
 : ווא י +

 ײ -א * 0

 נגיוצאב ריא טָאה רעצראווש א רעיורט א

 .טכיזעג ריא פא טקעדאב סטָאה נוא

13 

 נעמיטש רעטנזיוט ליפ נשיור סע ,נעײרש סע

 ,סיורא רעצרעה עכעלשטנעמ נופ

 ,סיורא רעצרעה עכעלשטנעמ נופ

 .נרעה טרָאד נעמ טוט נצכערק נוא נצפיז

 ,סיוא נעמאזוצ צלא כיז טשימ סָאד

 ,טעדנּוװראפ ,כאווש לדיײמ א כיז טגיל טרָאד
 ,סיוא ריא טייג מעטָא רעטצעל רעד

 .סיוא ריא טייג מעטָא רעטצעל רעד
 ,נעמאווצ כַײא טמענ ,רעדירב ,עכאר
 ,סיוא נענאריט יד ניוש טמיור

 ,ארעיו ערעַײט ,נלאפעג טסיב וד

 ,דלעה א יװ פמאק ניא
 .דלעה א יװ פמאק ניא

 נבעל נלעװ רעטרעוװ ענַײד

 .טלעו רעד פא גנאל ,גנאל

 נבעל נלעוו רעטרעװ ענַײד
 ,טיוט נַײד כָאנ גנאל ,גנאל
 .טױט נַײד כָאנ גנאל ,גנאל
 נבראפ נעמ טעװ טולב נַײד טימ
 ,טיור פא רענעפ ערעזדנוא
 נבראפ נעמ טעװ טולב נַײד טימ
 .טיור פא רענעפ ערעזדנוא

14 

 ,ריביס דנאל נטַײװ מעד ניא

 ,צראוש סעראמכ יד נופ דעמַאט'ז למיה רעד ּוװ

 טקישראפ נעװעג כיא ניב ניילא טרָאד

 .ײרפ רעד ראפ טרָאװ מענייא נראפ

282 



 5 ;,טש ,גגָאלשעג כימ נעֹמ טָאה עב רעד טימ
 לי :גגָאז טינ רעמ לָאז כיא זא |

 *! ַײלָאקינ טימ דרע'רד גיא ,אדָאבָאװס טעיווװטסווארדז אד}

 ,ריביס דנאל נטַײװ מעד ניא ,יוא
 ,וצ טינ גוז יד לָאמנײק טמוק סע ּוװ
 / ןגעװעג גנאל כיא ניב ניילא טרָאד
 ,לרפ רעד ראפ טרָאװ מעד ראפ צלא
 גטלעק יד ניא רעטניװ נוא נציה יד ניא רעמוז
 --נפעלש כיא געלפ עקשטאט יד
 !טרָאװ םעד ראפ צלא

 ,טַײצ עכעלקילג יד נעמוקעג ניוש זיא טצעי
 ,טַײװ נופ נוא טנעָאנ נופ ַײס נעמ טסייוו רעטציא
 :ילרפ זיא דנאלסור זא ,קיטכיל זיא דנאלסור זא
 !ַײלָאקינ ררע'רד ניא ,ארָאבָאװס טעיוװטסוװארדז אד

15 

 ,ריט-נזַײא ניא ּפאלקיּפילק --
 !רימ נפע ,נבעל-קינשטוילק
 ,סוא טשינ טלאה כיא ,נגָאלּפ נעקנאדעג יד
 ,סיורא ײרפ רעד פא כימ ניוש זָאל

 ,ריט-נולא ניא ּפאלק-ּפילק
 !רימ נפע ,נבעל-קינשטוילק

 ,טכאנאב נוא גָאטאב נּפאלק לעװ כיא
 ,טַײרפאב עמרוט נופ נרעװ לעװ כיא זיב

 ,טינ נעמ רָאט נּפאלק ָאד --
 ;טוראב ָאד נעמ ןומ נציז
 ,טוג כָאד וטסיב טנאטסערא נא
 .טינ וטסציז מעניכעב נוא

 ,דלושמוא נא זיא נציז נַײמ ---
 ,דלודעג ניק ניוש בָאה כיא נוא
 ,טראפשראפ כימ נעמ טָאה סעמע נראפ
 .ײרּפ ניק רעמ ניוש בָאה כיא נוא
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 ,טריטסערא כימ נעמ טָאה טעברא רעד נופ
 : ; טייק רענרעזַײא נא ניא נסָאלשעג
 יא ,טריפעגנַײרא כימ נעמ טָאה עמרוט ערעטצניפ יד ניא
 : ,טינ נוא רעגנוה נדַײל כיא ןומ וצרעד נוא

 ,רלטאווק נַײמ זיא עמרוט ערעטצניפ יד ניא
 ,נשיק עכייוו נַײמ זיא עראנ יד
 ,גריולראפ טינ כימ כיא בָאה נגעווטסעדנופ
 .נסינעג וצ טַײהַײרפ רעד נופ כָאנ ּפָאה כיא

17 

 ,טכאנרעדפא ,וינעמאמ ,לעלע שעדיוכשיור
 ,טכארט נוא רימ כיא גיל יוא
 ,ייו יוא ,טכאמעג עװאלבָא יד נגרעבנירג אב נעמ טָאה יוזא
 רעד ניוש זיא טנַײה זא ,עמאמ ,יֹוא ,טנַאזעג רימ טָאה צראה נַײמ

 .טכאנרעדפא רעטצעל
 ,טכארט נוא רימ כיא גיל ,יוא

 ,טכאנ עבלאה א ניוש זיא עס ,וינעמאמ ,רעגייזא פלעווצ ,יוא
 ,טכארט נוא רימ כיא גיל ,יוא
 .טכאמראפ גָארטסָא מעד ניא ,וינעמאמ ,רעיוט-נוא יריט ,יוא
 ,טכאנרעדפא רעטצעל רעד ניוש זיא טנַײה זא ,עמאמ ,נגָאז רימ טוט צראה נַײמ
 ,טכאנרעדפא רעטצעל רעד ,יוא

 ,טכאנ עבלאה א כָאנ ,וינעמאמ ,רעגייזא סנייא ,יוא
 ,טכארט נוא רימ כיא גיל ,יוא
 ,טכארבעג עינעשער יד ,וינעמאמ ,רימ נעמ טָאה יוזא ,יוא
 .רעטצעל רעד ניוש זיא טנַײה זא ,עמאמ ,טגָאזעג רימ טָאה צראה נַײמ

 ,טכאנרעדפא
 ,טכאנועדפא רעטצעל רעד ניוש זיא טנַײה זא

 ,טכאנ רעד ניא ,וינעמאמ ,רעגייזא ייווצ
 ,טכארט נוא רימ כיא גיל ,יוא
 -- טכארבעג רעטָאפ נַײמ ,ענַײמ רעטומ ,רימ נעמ טָאה יוזא

24 
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 / ,טכאנ רעד ניא ,וינעמאמ ,רעגייזא ירד -
 ,טכארט נוא עקשטָאנידָא רעד פא ,וינעמאמ ,רימ כיא גיל ,י

 ,עמאמ ,יוא ,טגָאזעג רימ טָאה צראה נַײמ ,יײװ יוא !
 .טכאנרעדפא רעטצעל רעד זיא טנַײה לא

 ,טכאנ רעד כָאנ דלאב ניוש עס ,וינעמאמ ,רעגייזא ריפ א

 ,טכארט נוא רימ כיא גיל ,
 .טכארבעג רעניבאר ענָאיזאק מעד ,וינעמאמ ,רימ נעמ טָאה יש

 .ריד טימ נגָאזּפָא רימָאל עדיוו נוא ,רימ וצ ,דניק גַײמ ,רעהא מוק עייוו = א

 ,ןטכאנ רעד כָאנ דלאב ניוש עס ,וינעמאמ ,רעגייזא פניפ ,יוא }

 שא ,טכארע נוא רימ כיא גיל ,,יוא -
 26 .טכארבעג רעטסעוװש נַײמ ,ענַײמ רעטומ ,רימ נעמ טָאה יוזא ,יוא =

 0 ,רימ וצ ,רעטסעװש נַײמ ,רעהא מוק ,יײװ יוא --
 .רימ טימ טינ ניימ כיז וטסעװ נעז נוא

 ןטכאנ רעד כָאנ ניוש זיא עס ,וינעמאמ ,רעגייזא סקעז ,יוא -
 ר ,טכארט נוא רימ גיל כיא -

 וי ,טכארבעג עילט רעסעדָא וצ ,ענַײמ רעטומ ,זדנוא נעמ טָאה יוזא טָא ,יוא -
 4 --גָאלק נייא טימ רעמָאי א נרָאװעג זיא סעדָא ניא ,ייװ יוא
 0 גָאט גייא ניא נעגנאהעגפוא רעדירב ייווצ -

18 

 ,גָאט נעגָאטסניד א ,גָאט נעגָאטסניד א ניא לעלע שעדיוכשיור
 :גָאלק א טימ ,גָאלק א טימ רעמָאי א ןיא סאג ענלָאטיּפש פא -
 ,גָאט נײא ניא נעמאמ נייא נופ רעדירב ייװצ נעגנאהעג טָאה'מ -
 .גָאלק א טימ רעמַאי א זיא'ס

 ,טכארט נוא רימ כיא גיל טכאנרעדאב רעגייזא פלעווצ -

 ,טכאמראפ ,יֹוא ,טכאמראפ עמרוכ יד טָאה קינשטוילק רעד ,יוא |

 ,טכאנ עטצעל יד זיא סָאד זא ,טגָאזעג רימ טָאה צראה נַײמ :

 .טכאמראפ ,יוא ,טכאמראפ עמרוט יד טָאה קינשטוילק רעד|

 ,טכארט נוא רימ כיא גיל טכאנרעדאב רעגייזא סנייא -
 ;טכאמעג ,יוא ,טכאמעג קיטראפ נעמ טָאה עינעשער יד ,יוא
 ,טכאנ עטצעל יד ןיא סָאד זא ,טגָאזעג רימ טָאה צראה נַײמי
 ,טכאמעג ,יוא ,טכאמעג קיטראפ נעמ טָאה עינעשער יד
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 : = ,טכארט נוא רימ כיא גיל טכאנ עבלאה כָאנ רעגייזא ילווצ יב
 = טכאנ עטצעל יד ויא סָאד וא ,טגָאזעג רימ טָאה צראה נַײמ ' : ;טכארבעג ,יוא ,טכארבעג זדנוא נעמ טָאה עקטיביק יד ,יוא א

 עי : .טכארבעג ,יוא ,טכארבעג זדנוא נעמ טָאה עקטיביק יד

 ,טכארט נוא רימ כיא גיל טכאנ עבלאה כָאנ רעגייזא ַײרד

 ,טכאמעג ,יוא ,טכאמעג קיטראפ ניוש נעמ טָאה עילט יד ,יוא

 ,טכאנ עטצעל יד ןיא סָאד זא ,טגָאזעג רימ טָאה צראה נַײמ

 ,טכאמעג ,ױא ,טכאמעג קיטראפ ניוש נעמ טָאה עילט יד

 ,טכארט נוא רימ כיא גיל טכאנ עבלאה כָאנ רעגייזא ריפ

 :טכארבעג יוא ,טכארבעג זדנוא וצ נעמ טָאה ניבאר ינָאי זאק מעד ,יוא 1

 .ריד טימ נגָאז כיא לעװ עדי ,דניק נַײמ ,פוא ייטש -- ;

 .רימ כָאנ ,יוא ,רימ כָאנ טכארבעג ניוש נעמ טָאה רופ עצראווש יד

 ,טכארט נוא רימ כיא גיל גָאטראפ רעגייזא פניפ

 .טכארבעג ,טכארבעגנַײרא שטיק ניא רימ וצ נעמ טָאה עמאמ יד ,יוא

 .רימ נופ טשינ יז ליװ נטערטּפָא ,יז טנָאלּפ עמ נוא יז טנָאי עמ לפיוו נוא

 .רימ ראפ ,יוא ,רימ ראפ ּפָא ,כָא ,יז טיג נברָאק א ראפ דניק א

 דיל-גיוו ערענָאלצוילָאװער 5

1 

 ,רעדייסעק ּפָאלש ,דניק נַײמ ,פָאלש
 ,דיל א ריד כיא לעװ נעגניז
 ,נרעװ רעטלע טסעװ ,דניק נַײמ ,וד זא
 .דישרעטנוא מעד נסיװ וטסעװ

 נרעװ רעטלע טסעװ ,דניק נַײמ ,וד זא
 ,כַײלג נטַײל טימ נַײז טסעװ וד נוא
 ,נרעװ ערָאװעג וטסעװ טלמעד
 ,כַײר טסייה סָאװ נוא מערַא טסייה סָאװ
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 ;נאמערָא רעד .צלא טכאמ סָא
 .?געגיוװ יז ניא טוט סע רעװ ,וטסייוו נוא =

 ,נאמ רעכַײר רעד רָאנ ,רע טשינ רָאג

 1 ,רעלעק ניא טניוװ רע ,נאמערַא רעד
 - טנעװ ענַײז נופ כיז טסיג שטָאגליװ רעד
 רעלעפ-נטאמיר רע טלאהרעד נופרעד
 .טנעה ענַײז פא נוא סיפ ענַײז פא

 ,גרָאפעג כיא ניב רעסאוו מעד פא
 .ניש ןיא טלעװ יד יװ ,נעז טלָאװעג בָאה'כ
 - רעדייסעק ּפָאלש ,דניק נַײמ ,וד רעבָא
 ,נײלק כָאנ וטסיב נסיוו וצ צלא סָאד

2 

 ,נבעל רעַײט נַײמ ,דניק נַײמ ,פָאלש
 ,דיל א ריד כיא לעװ נעגניז
 ,גרעװ רעטלע טסעװ ,דניק נַײמ ,וד זא

 .דישרעטנוא מעד נייטשראפ וטסעװ

 .נייגילבראפ נלעוו ייז ,נרָאי עקינייא
 ,כַײלג נשטנעמ טימ נרעװ טסעװ וד נעװ
 ,נייטשראפ וטסעװ נאד
 .כַײר טסייה סָאװ נוא מערָא טסייה סָאװ

 ,רענטרעגנַײװ נוא נטיווצ נוא רעדעס

 .נאמסטעברא רעד סיוא צלא טצנאלפ סָאד

 --,רעטכורפ יד טסע רעװ ,קוק א ביג נוא

 .נאמ רעכַײר רעד רָאנ ,רע טינ צלא

 ,ורעלעק ניא טניוװ רע ,נאמסטעברא רעד

 ,טנעװ יד נופ כיז טסיג רעסאוו סָאד

 רעלעפ-נטאמיר רע טמוקאב נופרעד

 .טנעה יד ניא נוא סיפ יד ניא

 ,רעזַײה נוא נצאלאּפ ,נענָאלאס

 .נאמסטעברא רעד סיוא צלא טעברא סָאד
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 א לעװ רעצנאג רעד נופ סָאװ ,סעריוכס עלא
 / .גאמסטעברא רעד סיוא צלא טעברא סָאד
 - ,רעטלעג יד וצ טמענ סע רעװ ,קוק א ביג נוא
 { . .* . ,גאמ רעכַײר רעד רָאנ ,וע טינ צלא

 ,רענייש נַײמ דניק גַײמ ,דניק נַײמ ,ּפָאלש
 : !וינעגוז נַײמ ,פָאלש
 ,רענַײד עטאט רעד זיא קינריביס רעגנוי א
 .ולל-וִיִל  ,ולל-ויל ,פָאלש

 ,עמאמ נַײד טציז לגיו נַײד אב
 ;טנייװ נוא דיל א טגניז
 ,עמאטסימ נייטשראפ סָאד כָאד טסעװ וד
 .טניימעג טָאה יז סָאװ

 ,עטאט נַײד זיא ריביס ניא
 !וינענוז נַײמ ,פָאלש
 ,עטאסעל ּפָאלש ,גנוי כָאנ טסיב וד
 ,ןיל-ויל /,ויל-ויל-ַײא

 ,סיורג יוזא נענַײז סערָאצ ענַײמ
 !וינענוז נַײמ ,ּפָאלש
 ,סליוװ נַײֿמ דניק נַײמ ,נוז נַײמ ,פָאלש
 .,טל-ויל ,ויל-ויל ,פָאלש

4 

 .געגניז רימ נופ דיל סָאד טסרעה וד
 ,נגױא ענעפָא טימ
 ,ריביס ניא זיא רעטָאפ נַײד ,כא
 . ,נגיולפעג רעהא נעלגילפ טימ טלָאװ רע

 רעװש וצ מיא זיא'ס רעבָא
 ,קירוצ רעהא נעמֹוק



 ,רעדייסעק ּפָאלש ,דניק נַײמ ,ּפָאלשי
 ;דיל עַײנ א ריד כיא לעװ נעגניז
 ,קעטײװ נָא רָאג ,לוא ,דניק נַײמ ,ּפָאלש
 .גיוראפ נַײמ ָאד סיוא רָאנ רעה

 א ,נרעװ רעטלע טסעװ וד ,דניק נַײמ ,נעװ
 טא ;זיא רעטָאפ נַײד ּוװ ,נעזמורא כיז וטסעװ
 נסָאלשעג סיפ נוא טנעה ענַײז טָאה רע
 .טסיווראפ רע טגיל עמרוט ניא נוא

 ,נרעװ רעטלע טסעװ וד ,דניק נַײמ ,נעװ ,כא
 ;נאראפ זיא רעטָאפ נַײד ּוװ ,נסיװ נלעװ וטסעוװ
 ,נטיק ענרעזַײא יד נסַײרעצ טסלָאז וד
 .נאריט מעד נופ עכאר נעמענ טסלָאז וד

+ 

6 

 ,דניק ,כיד גיװ ,רעטומ נַײד ,כיא
 .וצ כעלעגייא ענַײד כאמ
 ,דניצא ריד כיא שטניוו קיטפערק ,קיטומ
 ,ויל-ויל-ויל-וילא

 עי, א ר 3 5 יע כ 4

 5 24 1 בי טי 2 יע א ר 5
 ,נגַײטש וטסלָאז קיטפערק ,קיטומ .

 ,נָא טצעי נופ ,דניק נַײמ
 נגַײצ וטסלָאז גנוטכאראפ נוא סאה
  ,גאריט נדליו מעד וצ

4 
 א

 ּו
4; 
8 

 ,נרעװ רעטלע טסעװ ,דניק נַײמ ,וד זא נוא
 ,נייטשראפ סָאװטע רָאנ טסעװ וד נוא
 נרעװש עטקירדעג יד טַײהַײרט וטסלָאז
 .נײג פמאק ניא יײז טימ נוא

 ,רעדירב ענַײמ ראפ ניטש ,דניק נַײמ ,טסלָאז וד -
 ,טכער ראפ פמאק ניא נעיײג עכלעוו
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 א רעדימ נצריטש ןטלעה ,דניק גילמ ;טטא ּוד
  ,טכערמוא .,רעקנעה ,רעשרעה

 ,גרעװ רעסערג טסעװ ,דניק נַײמ ,וד זא נוא
 טי ,דרע רעד פא סופ עטשרע יד נלעטש טסעװ וד א

 ר נרעה נָאט עָאװאצ סרעטָאפ נַײד וטסלָאז טאב

 7 .דרעוש יד טנאה עטכער יד ניא נעמענ נוא ר
 ןי

 ר

 א לא ,ֿגסיװרעה כיז טסעװ ,דניק נַײמ ,וד זא נוא :

 קד ,טצעי זיא רעטָאפ נַײד ּוװ :

 ,נסילש נָאטעג נטייק ניא מיא טָאה'ס רעװ

 ,טצעזעג סעמרוט עלא ניא

 נקעװרעד עכאר ליפ ריד אב כיז לָאז
 ,טולב סרעטָאפ נַײד ראפ
 ,נקערשּפָא טינ סעמרוט נייק ,נטייק נייק ריד לָאז סע
 .טומ טימ נעמענ וטסלָאז עכאר נוא

 ,דלעה א יװ ,טפמעקעג טָאה רעטָאפ נַײד
 : ,טכער נוא ווארּפ ראפ
 ,טלעטשעגקעװא כיז רע טָאה צלָאטש
 .טכענק יװ טקיטולבראפ טָאה עמ נעװ

 נעמוקעג נענַײז רעקנעה ,רעשרעה

 .,טכארבעגמוא רעטָאפ נַײד נוא

 ,געמונעגוצ נבעל נַײז מיא אב נבָאה יז

 טל .טכאנאב טעּפש רעביור יװ יוזא

 נבָארגאב מיא נבָאה ייז נוא
 ,ליפעג נקילייה נַײז טימ נעמאזוצ
 ,רעבירא נענַײז רעקנעה ,רעשרעה
 .ליטש נבילבעג זיא רעֶטָאפ נַײד נוא





 , "א

 א 0



 רעדיל-סקלָאפ עשיטעװָאס = |

 גילאטס .1

 - רעדנוזאב נרעדעי ראפ טגרָאז רע
 .רעדניק ,עקנארק ,עטלא ,עגנוי ראפ
 ,טכער עכַײלג נבָאה עלא
 .טכענק ניק ָאטינ ,מיטאבעלאב :יײק ָא טינ

 ,ענייש טעטש נרעװ רעפרעד נופ |
 ,ענייר-קיטכיצ -- נסאג עלא 2

 ,נבעגעג טָאה רע סָאװ ,עיצוטיטסנָאק עַײנ יד - עא
 .גבעל מענעדלָאג נקיטכיל נראפ זיא 0
 - ,מענייא זיב נשטנעמ נָאילימ 170 עלא נופ רו

 .מעניק גיא ,מענייק ניא נסעגראפ טינ טָאה רע |
 ,נבעל לָאז ,רעריפ מעד נענילאטס ראפ
 ,טלא רָאי 113 ניב כיא סָאװ ,כיא עליפא
 נבעל סָאד נבענּפָא טיירג ניב
 .דלאב ,טונימ יד עליפא

 א

 -- ,נבעג ענָאטאמ א כיא ליװ נילאטס נביל מעד
 .נבעלרעד גרָאי ענַײמ לָאז רע
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 "ייבי א ישי א 4 א טא | יע 04 אי
 : 1 4 0 = 2 0 עי שש װ 17 קי 4

 = 1 "ר שטעקט

 ,פיש רעזדנוא טריפ רע - רעדוו מאב נילאטס | טו
 ,פיט יד רע טסעמ ,טַײקטַײװ יד רע טסעמ :
 ! : ,נָא מיא נעיורט רימ ,רעריפ מעד נביל רימ =
 | !נָאפ עקיטכיל נַײז רעכעה כָאנ נבייה רימ עי

 יי ?מורבעג נזייב טימ נטניװ טרָאד נעיאװ סָאװ |
 אל !נוז יד נשעלראפ לָאמנײק טינ נלעװ יז
 טי ,גערב נקיטכיל מעֶד וצ ,פיש נַײמ ,עשז מיװש
 .געט עכעליירפ ראפ ,רעריפ מעד ,מיא קנאד א

3 

 ,קילג נעמָארטש ראפ ,דיירפ גכַײט ראפ
 ,דיל רעקידנעגנילק רעַײנ ראפ
 ,דנאר זיב דנאר נופ מורא טבעווש סָאװ

 ,גנאזעג נרעטיול מעַײנ ראפ :
 --,דנאל נרָאלק ,נסיורג ניא טגנילק סָאװ
 !קנאד רעזדנוא ,רעריפ ,נילאטס ,ריד
 / ,טעטש עַײנ נופ שיר נביל ראפ
 ,ֿפעטס נדליוו ניא סיוא נסקאוו סָאװ
 זײא-נפָאצ פא ,דלאוו-עגַײט ניא
 ו נזײרק נראילַאּפ מעד רעטניה נוא

 / -=גדנַאל נצנאג מעד מור גגָארט סָאװ
 .קנאד רעזדנוא ,רעריפ ,נילאטס ,ריד

 ,לָאק סָאד טסרעה וד ליפ רעקלעפ נופ 7
 ,לָאטש נופ רעקיטכעמ ,רעקראטש טגנילק ס
 קילג נוא ךיירפ יד טמָארטש רעסייה נוא
 .קילבופער זיב קילבוּפער נופ
 ,דנאר נטסקע זיב טָאטש-עװקסָאמ נופ
 - דנאל נַײמ נופ נקע עלא נופ
 .קנאד רעזדנוא ,רעריפ ,נילאטס ,ריד

+=" 

 ,נבעל סָאד זיא נייש

 ,נבעל סָאד זיא קידיירפ

 ' נילאטס רעסיורג רעזדנוא סָאװ

 ,גבעגעג זדנוא טָאה
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0 
 ,טכארבעגפ ָארא : א *

 . גטרָאג .גקידנעילב א 22
 ,טכאמעג דנאל רעזדנוא נופ

 ,עביל א טנערב נצראה נַײז ניא
 .קילג טייז צראה נַײז |

 סיוא נסקאוו נעמולב
 .קילב נעמעראוו נַײז רעטנוא

 לָאטש נופ נוא נזַײא גופ -

 .ייטראפ יד טדימשעג
 לָאטש ביא נוא נזַײא ניא
 ,ילמרא יד טרעצנאּפעג

 סרעלדָא ענעלָאטש
 ,נעילפ נעלמיה עכיוה ניא
 נרעטש טינ לָאז עניוס רעד
 ,נעילבעצ כיז נטרָאג מעד

 נטרָאג רענייש רעזדנוא
 !טילבעצ כיז טָאה נייש יװ
 קונש-רעזאכ מעד ראפ
 ,טדימשעגסיוא זיא דרעװש א

 קסיּפ רעשרעזאכ רעד לָאז
 ,דרע רעזדנוא נָאט קעמש א
 נקאהּפָא מיא רימ נלעוו
 .דרעװש רעשינילאטס רעד טימ

 ,שטנעמ אזא נאראפ ןיא'ס
 ,מוטעמוא םִיִא נעק עמ סָאװ
 ,לטעטש נוא עלעפרעד רעדעי ניא
 ,מוק-אראק נטַײװ ניא כיוא
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 גרעי ב ביא א
 יד .,געמָאנ .רעביל גַײז טנאקאב זיא
 -,רעדניק נופ טנַײרפ רעטסערג רעד זיא'ס
 ,נענָאילימ נופ טנַײרפ רעד זיא'ס

 ,נבעל רעזדנוא ראפ טפמעקעג טָאה רע
 .טומ טימ רע טָאה טפמעקעג נוא
 / ,נבעג נבעל סָאד נעװעג טיירג
 .טוג כיז לָאז נבעל זדנוא רָאנ

 מיא נביול רימ ,מיא נעקנאד רימו
 ,נימ אזא נבעל א ראפ

 - ,רעקלעפ יד נופ רעריפ מעד ,מיא

 .גילאטס רעוואכ נביל רעזדנוא

6 

 ,נרָאװעג נפאשעג נענַײז נטאר יד טַײצ
 .רָאי קיצנאווצ נעגנאגעגכרוד ניוש זיא
 - נרָאלראפ קיבײא פא נטַײצ עטלא יד
 .רָאלק נשטנעמ נדעי ראפ זיא סָאד

 ננרָאװעג טריװלָאק ניא זיא נבעל רעטוג א
 ,דרעפ יד נטיבראפ נבָאה נענישאמ
 ,נרָאק טימ צייװ נדַײנש נענַײבמָאק
 .דרע נטכיש נבייה נרָאטקארט

 ,נילאטס רעװאכ רעד טגָאז ,דראילימ טכא
 ,דנאל רעזדנוא נבָאה פראד סָאד
 נלאפראפ נייג טינ טעװ - טוג טעברא
 ,גנאז א עליפא נענַײבמָאק נופ .

 ,נילאטס רעװאכ רעטבילאב רעד לָאז נבעל
 ,טנַײרּפ רעטסעב רעזדנוא זיא רע
 ,נלָאטשירק עקיטכיל יװ ,רעטרעװ ענַײז
 ,טנַײה נטימ נגרָאמ מעד ּפָא נעלגיּפש
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 עי יי עי ר יש
 בי צד 2 יד

+= 

 שי = 5 טל

 הי 5



 /  ,מינָאס ענ
 .,טיירג קידנעטש זיא

 ,דרע רעד פא רעטסגילק רעד זיא רע 0
 .גרעב יד נופ רעטסכעה רעד זיא רע |

 / --,דיל יד רימ נעגניז עלא א
 ,קישזדאט רעד נוא קעבזוא רעד
 --,דיי רעד ,רעניארקוא רעד
 ,דיל יד נענילאטס ננעווו

 ,דנאל נטיירב רעביא

 ,רעטרע עטסטַײװ יד נופ

 זדנוא וצ כיז נעלקַײק
 ..רעטרעוו סנילאטס רעוואכ

6 = 
 2 אר

 0 מערָאד נסייה מעד נופ וי
 סעגַײט עדליװ יד זיב א
 ּו טשיװעגּפָא רע טָאה יי
 ּ .סעגַײד סנשטנעמ עלא 0 :
 או

 . מא
 רעטרעװ ענַײז גענַײז
 ,כעלדנעטשראפ נוא ןדנוא ביל
 בבליו טלא נוא גנוי
 ,כעלנע נַײז נענילאטס פא

9 

 דרע רעסיורג רעזדנא פא זיא סע =
 .טרעװ רעטסערג נופ שטנעמ א נאראפ = =
 ,טלעו רעד פא רעטסגילק רעד זיא רע :

 טלעהעצ קילג סָאד ודנוא ראפ טָאה רע -



 עי יב שא
 / קלָאפ גופ לָאק סָאד--לָאק נַײז זיא סע
 .טגלָאפ סעלא נוא פור נַײז טרעה סָאװ
 ,טשטנעבעג טַײקטעשָאּפ טימ זיא רע

 ,שטנערפ רעטסָארּפ א שטנערפ נַײז זיא סע
  ...כארפש עטסָארּפ א כארּפש נַײז זיא סע

 א ,כאו נוא גנוי קידנעטש פא ויא רע
 א עלא נשיװצ רעדנּוװ רעד זיא רע
 יא .נילאטס ינעג-נשטנעמ -- נעמָאנ נטימ

 0 יא 10

 יי א י.י 'רא-8 2

 : דנאל נסיורג רעזדנוא רעביא 'י י-"ל
 ר : ,רעטיול למיה רעד טנַײש
 : 2 מאלפ-רעַײפ טימ נרעטאלפ'ס
 2 : .עטיור ,,עלעה גענָאפ

 22 ,גלשנענוז טימ טפול יד לֹופ
 | | : ,נסאג ניא קיזומ טכליה'ס
 | --נַײא כיז רעה נוא ּפָא כיז לעטש כיא

 5: .נסאמ קידיירפ נעגניז'ס

 ײר ניא טלעטשעצ כיז נבָאה'ס
 ,גנויוב נופ רָאי קיצנאווצ
 קעװא ניוש קיבײא פא זיא'ס
 .רעיורג ,נבעל רעטלא

 ,נעעז רימ גָאט מעַײנ נדעי
 נליפ רימ גָאט נדעי
 ,נשטנעמ ראפ גרָאז עסיורג סנילאטס
 .נליו נַײז ,קנאדעג נַײז

 קנאדעג נַײז נופ נײש רעד טימ
 -- ,נבעל רעזדנוא זיא טנַײשאב
 טא ,צלא וצ כיז נגָאלשרעד רימ
 יי  .גבערטש נעוט רימ סָאװ וצ

, 
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 : += = . א ר יע

 אי 66 = } צ +

 = ,טגיזאב ןיא/ סוילָאּפלנּפָא
 . .גטלעוו עטַײװ = טנעָאנ

 געוו רעד יש גיא

 ,נרָאװעג טַײװ טינ זיא |
  ,ניז עַײרט ,נדלעה רעִֶילפ
 .גרָאבעג דנאל סָאד טָאה

 : ,דנאל סעסיורג ,עַײרט רעטומ
 רעטכעט נוא ניז ענַײד
 ,טיירג קידנעטש עלא נענַײז
 .רעטכעוו ענַײד -- עלא

11 

 ,נטריולָאק יד נכאמ שיטסיװעשלָאב
 | ,גַײז עלא רימ נפראד כעלגעמראפ
 ,נילאטס רעװאכ זדנוא טריפ טַײקכעלגעמראפ וצ
 !ניײש נוא טַײקיטכיל טימ לופ ,נבעל א וצ

 ר עי 1 ,נבעל וצ טוג נֹוא גנירג זיא טריװלָאק יא
 שא 7 .גַײז וצ ביל נוא טוג זיא טריװלָאק ניא
 ,נבעל נילאטס רעוואכ רעזדנוא עשז לָאז
 .נַײש נוא טַײקיטכיל טימ נבעל א וצ טריפ סָאװ

 1 יא
 ײצ

 לא ? איי ימ עב א

 א

 הי א

4 : 12 

 / ,עטַײװ סעקערטש רעביא
 ,מירק זיב טנאקדנפָאצ נופ
 ָאידאר כרוד טנַײה כיז טרעה

 ,מיטש סנילאטס רעװאכ :

 עיצוטיטסנָאק רעזדנוא
 ..טלעה נוא טכיול נוא טנַײש
 עיצוטיטסנָאק נימ אזא נופ
 . .טלעװ יד טינ כָאנ טסייװ
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 דנאל רעזדנוא רעביא
 .נענָאפ יד נרעטאלפ
 עיצוטיטסנָאק יד טָא
 ,נענָאילימ טרעטסַײגאב

13 

 ,טגאו ענייש ,עכיוה א טייטש
 -- נטערטרָאְּפ טנאוו נפא
 דנאל נַײז נופ רעדניק נילאטס
 ,נטעלג טוט טנאה נַײז טימ

 - דנאַּל סָאד נעװעג לָאמא זיא'ס
 ,נענָארט נוא לופ סעסיפט
 טנאו רעדעי כיז טָאה טציא
 .גענָאפ ניא טצופעגסיוא

 מורא ָאד רעדנעל נענַײז
 ,נענָארט נוא לופ סעסיפט
 ודנוא וצ רעהא ייז נקיש
 .גענָאיּפש "עלעדייא ,

 ,רימ זיא ייווא, :עניוס רעד טצפיז

 4? כיז טוט סָאװ -- ,רימ זיא דניו

 נטריװלַאק נוא נדָאװאז ניא

 "...עיצוטיטסנָאק סנילאטס

14 

 ,נגיז עכעלרעדנּוװ ענַײד טימ ,נילאטס ,כיז יירפ

 ,דנאלנטאר מעד נבעגעג טָאה גנוריפנָא עגולק נַײד סָאװ

 ,נגיוו יד ניא רעדניק יד כיוא ,עטלא יד נעקנאד ריד

 ,דנאטש רעייז טרעסעבראפ טסָאה וד סָאװ

 ,נַײז נכיגניא טעװ סָאװ ,װעטנָאי נסיורג מעניא
 ,נָאפ עטיור נַײד נבייהפוא כיא לע
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 נו רעב א קי ביא לעװ טנוזעג גַײד יכ
 .נָאנבױא גלעטשקעווא דליב) גד גוא

15 

 עדנַאל .ניי8 ,ריד וצ ?יוװ

 ,נשטנעמ א טסנָאמראפ וד
 טלעװ עצנאג יד נעמעװ טימ

 ,נשטנעב כיז געמ

 טלעװ רערָאג נוֿפ
 ,רעטסערג רעד ינעג רעד נילאטס זיא
 טלעװ רערָאג נופ
 .רעטסעב נוא רעטסביל רעד רע זיא

 ,גרעב יד נופ רעסערג
 ,נלָאט עדנעילב יד נופ רענעש
 נוז רעד נופ רעלעה
 .נלארטש ענַײז נטכיול

 רעטעברא יד נופ נצראה ניא
 נקירבאפ גוא נטריװלַאק נופ
 לכיימש גסיז נַײז נופ מעראוו טרעוו
 .נקילב עכעלטנַיײרֿפ נוא

 ענעגָאלשרעד נוא ענעלאפעג עלא
 דייר ענַײז נטסיירט
 רעצרעה ערעײז נָא נליפ נוא
 ,דיײרפ טימ נוא טומ טימ

 ,ודנוא רע טכאוואב טנַײּפ עלא נופ

 ,רעטכעו רעַײרט א יװ
 רעטָאּפ רעכעלטרעצ א יװ

 ,רעטכעט נוא ניז ענעגייא ענַײז
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 / רעקלעפ ערעיײז נפאלקשראפ וצ יװ
 -- ,גרעלק גוא נטסילאטיּפאק נטכארט
 טלעװ עצנאג יד ,טמיורט נילאטס גוא
 .נרעװ ַײרפ ,כעלקילג לָאז

 --טלעװ עצנאג יד עקאט מיא טביל
 ' ,רעדנּוװ גייק טינ זיא סע נוא
 רעַײט מיא זיא טלעװ עצנאג יד לַײװ
 .רעדניק ענעגייא יװ

 ,דנאל נַײמ ,רעדנעל עלא
 ,נשטנעב ריד טימ כיז נגעמ
 ,נענילאטס טסנָאמראפ וד לַײװ
 .נשטנעמ עלא נופ נטסעב מעד

16 

 װעטנָאיירעבאיטקָא פא
 ,נרָאפ עװקסָאמ ניא כיא לעװ
 נעז לעמערק מעד לעװ כִיא
 .נרָאא ערעטלע יד פא

 נייגוצ כיא לעװ כָאנרעד
 ײלָאזוואמ נסיורג ניא
 נרעײט נַײמ נבעל לעװ נוא

 ,נייטש בענינעל

 ,עיצארטסנָאמעד רעד פא כָאנרעד
 צאלּפ נטיור נפא
 נגָארטקעװא כיא לעװ

 ,צראה כעליירפ נַײמ

 ,ענובירט רעד וצ נייגוצ לעװ'כ
 ,טייטש נילאטס ּוװ
 נעמולב טעקוב א מיא לעוו'כ נוא
 :דיירפ טימ נבענּפָא
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 לקילג גראפ - = =
 }יא איי יי 1 א

  ,בבעל נכע
 !קנאד א ,נילאטס רעװאכ
 נָאט קירד א מיא לעװ כיא נוא
 .טנאה עשרעטָאּפ גַײז

17 

 ,גָאט רעד יװ יוזא
 ,נלארטש עקינוז יד יװ
 ,וטסנַײש נוא וטסטכַײל

 ! נילאטס רעכעלביל

 וטסָאה נעמעלא זדנוא
 ,קילג טימ נעקנָאשאב
 טַײקטראצ נעמעלא ראפ
 .קילב ניא גענופעג

 רעסאוו סָאד זיא'ס נייר יו
 ,נלאווק ערעטיול נופ
 ,נעמָאנ נַײד רעטיול זיא
 ! נילאטס רערעַײט

 נבעל סָאד טציא טזיורב סע
 ,נלאווק עטסקיטכיל טימ
 דנאל נַײמ טסָאה טמיוזאב
 .נלארטש עקינוז טימ

 עביל נופ רעכעב רעד

 ..רעבירא כיז טסיג ניוש

 ,רעריפ נַײמ ,ריד קנאד א

 !רעביל ,רעקיצראה נַײמ

18 

 ,רענעש ,רעכעה ,לדיפ נַײמ ,ליּפש
 ,רענעט עטסטראצ עמאס יד פא
 ,קילג נוא דיירפ ,טיַײהילרפ נגעוו
 ,גיז נסיורג רעזדנוא נגעוו
 - רעריפ נסיורג רעזדנוא נגעוו
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 ,נביל נַײמ נענילאטס נגעוו
 נבעגעג טָאה טַײהַײרפ רעכלעוו
 .גבעל אזא זדנוא טקנעשעג נוא

19 

 ,נילאטס רעוואכ רעװעשַָאכ ,רערעַײט
 ! טנַיײרפ-נשטנעמ רעַײרטעג
 נטלא מעד צראה ניימ ניא

 .גטלאהאב סורג רעסייה א זיא

 ,טלעװ ענייש ,עַײרפ א כיא עז רעטלע נַײמ וצ
 .טיורב טימ עקיטעז רעדלעפ ערעזדנוא
 .טונ גופ ,דנאש נופ ַײרפ נענַײז רימ
 נענאטשאב ,רענטרעגנַײװ
 .נענאמרעד נעמָאנ נרעַײש נַײד עלַײװ עלא נעוט

 ,טכַײלאב נייש נטגנוניוװו ערעזדנוא
 .טכאנ רערעטצניפ רעד ניא טיירפרעד נענַײז רימ

 בוטש נַײמ מורא עדארוגָא

 ביל רימ זיא ,רעַײט רימ ןיא

 עניילק כעלעמייב יד
 ,ענייש נעגנונעפָאה נעקנעש
 ,נסלגאב יײז וט כיא נעװ נוא
 ,נסירג עטסכעלצרעה יד ריד כיא קיש

20 

 קילג טימ לופ נבעל רעזדנוא
 ,נלארטש -נענוז טימ נוא
 גיז מוצ צלָאטש זדנוא טריפ סע לַײװ

 ,נילאטס רעביל רעזדנוא

 ,געט יד נענַײז ניישרעדנּוװ
 ,רענעש נטייווצ נופ סנייא
 ףדלעפ מענירג ניא מוא נכליה

 ,רענעט עקידנדיירפ
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 ,טילג נוא טָארב יז ,נוז יד נוא = -
 ,נגיוא יד ניא טלקניפ'ס
 ,דימש רעטלא נא ,רִיי א טָאה'ס
 :נגיוצרעפ ךיל אזא

 ,נוז עלעה ,נייש ,נַיײש

 ,עטיור כעלקעב ענַײד

 נוז רעטשרע נַײמ קעווא זיא'ס

 .רעטיור רעד יימרא ניא

 ,מוק ,נַײמ בַײװ ,נצנאט רימָאל
 ,נרָאי נענַײז כעלקילג
 גוז רעטייװצ רעד זיא רעטציא
 .נרָאװעג רעינעשזוניא

 ,טוג יװ ,טילג יז ,נוז יד נוא
 ,נעילג וצ פוא טינ טרעה
 נוז רעטירד ,רעטסגנִיי נַײמ טעוו'ס
 ."נעילפ קיטקרא רעד ניא

 ,געט יד נענַײז ניישרעדנווו

 ורענעש נטייווצ נופ סנייא

 לָאט מענירג ניא מוא נכליה

 .רענעט עקידנדיירפ

21 

 -- עיצוטיטסנָאק סנילאטס
 ,קילג גוא דיירפ רעזדנוא
 - נצישאב יז נענעק רימ
 !קירוצ טָארט נייק טינ

 עיצוטיטסנָאק סנילאטס
 ,רעַײט נוא ביל זדנוא זיא
 גטסילאטיּפאק יד טעוװ'ס
 ,רעַײפ רעזדנוא נטייט
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 = עעשאמ 4 4 יד יע רעשי היה ר יסא טיי ארט יב טאג טא יי
 אי 4 א: : שי "עי 0 רייף קאץ 1

 ;, שי , טא יא : : :

 עיצוטיטסנָאק סנילאטס
 .נבעגעג דיירפ זדנוא טָאה
 טנוזעג נענילאטס נשטניוו רימ
 !נבעל כעלקילג רעזדנוא ראפ

22 

 ,ליטש נַײז לָאז ,מירייוואכ ,קִיור
 ;ליװ כיא סָאװ ,נגָאז ָאד ייג כיא
 נלאש כיוה לָאז לָאק נַײמ ,ליװ כיא
 .נלאוו יד וצ-- װעטנָאי רעזדנוא וצ

 ,נרעה נעמ לָאז ,נסיו נעמ לָאז

 :נרעהעג טעװ םמיטש נַײמ נעמעװ וצ
 ,טאר נטסכעה ניא עלא נופ נטשרע מעד
 .טאטוּפעד נטשרע סלא ,נילאטס רעוװאכ מעד

28 

 !ליּפש ,עלעדיפ נַײמ ,רימ ליּפש

 ;ליװ כיא סָאװ ,סָאד טָא רימ ליּפש

 ,דיל א נבַײרש נילאטס רעװאכ מעד ףליװ כיא

 ;רָאלק נוא כעלטַײד נליו ניײמ מיא נבילרשסיוא

 קילג רעודנוא ראפ נעקנאדאב םמיא ליװ כיא

 ,רָאי עגנאל גבעל מיא נשטניוו נוא

 !ליּפש ,עלעדיפ נַײמ ,רימ ליּפש
 ;ליװ כיא סָאװ ,סָאד טָא רימ ליּפש
 ,נעז נענילאטס רעייז ליװ כיא
 ,נדײר לסיב א מיא טימ ליומ וצ ליומ
 ,יורג ,טלא ניב כיא שטָאכ ןא ,נלייצרעד
 ,נדיירפ ניא טוג רימ כיז טבעל

 , !ליּפש ,עלעֶדיּפ גַײמ ,רימ ליּפש
 ;ליװ כיא סָאװ ,סָאד טָא רימ ליּפש
 ,נבַײרש מיא וצ ווירב רעבירעד ליװ כיא
 ,גנאלראפ ניײמ נצנאגניא מיא נביירשסיוא
 ,נבַײלב מיא כיא לעװ קיבײא פא טנַײרפ-רעטוג א
 .גנאזעג נכעליירפ א טימ כיא נַאמרעד געמָאנ גַײז
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 !ליּפש ,עלעריפ נַײמ ,רימ ליּפש
 ;ליװ כיא סָאװ ,סָאד טָא רימ ?יּפש
 ,נבעל נרָאי ליפ נשטניוװ מיא ליװ כיא
 גַײז טנוזעג קידנעטש לָאז רעריפ רעזדנוא
 ,נבעגעג טָאה רע סָאו ,עיצוטיטסנָאק רעד ראפ
 .נַײש רעקיטכיל א טימ טלעוו יד זדנוא טנַײשראפ סָאװ

 !ליּפש ,עלעדיפ נַײמ ,רימ ליּפש

 !ליװ כיא סָאװ ,סָאד טָא רימ ליּפש
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 נבילקעגפיונוצ ענייש רעטרעוװ
 ,סנייא גיא סנייא ,לרעפ יװ ,כיא בָאה
 נבירשעגנָא סָאד טכיד א ניא נוא
 ,סנייש א נענילאטס נגעװ יוזא

 ,נכַײלגראפ כיד נעמ לָאז נעמעוו וצ

 ?נגָאמראפ טכאמ אוא נעק רעװ
 ,נכאז עניוזא ָאטינ ,נילאטס
 .נגָאלשּפָארא געװ נופ כיד נלָאז סָאװ

 ,כיד נכַײלגראפ טינ נעמ נעק נוז רעד וצ
 ,נטלאהאב נוז יִד כיז טוט סנקלָאװ ראפ
 ,כיז אֹּב טסעפ יוװא טסיב ,נילאטס ,וד נוא
 ,נטלאהפָא טינ ביד כָאד נעק כאז נייק

 ,כיד נכַײלגראפ טיג נעמ נעק סנקלָאװ וצ
 ,נגָאיראפ כָאד נעוט סנקלָאװ נטניוו
 ,כיז אב טסעפ כָאד טסיב ,נילאטס ,וד נוא
 .גגָאלשּפָארא טינ רענייק נעק כיד

 ,כיד גכַײלגראפ טינ נעמ נעק גטניװ וצ
 ,נרעװעג כָאד גנאל טינ יז ,נטניוו
 ,כיז אב טסעפ כָאד טסיב ,נילאטס ,וד נוא
 .נרעקּפָא טינ רעניײק כיד טעװ געװ נופ

 ,כיד נכַײלגראפ טינ נעמ נעק מאי מוצ
 ,טזיורב רע ,טגָארט רע ,טשינ טור מאי רעד
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 כיז אב טסעפ טסיב ,נילאטס ,וד נוא

 .טסייטש טיא נַײד פא טסעפ נוא

 ,כיד נכַײלגראפ טינ נעמ נעק רעַײּפ וצ

 ננשעלראפ כָאד רעַײּפ טוט רעסאוו

 ,כיז אב קראטש כָאד טסיב ,נילאטס ,וד נוא

 ינשרעהאב טינ כיד נעק רענייק

 ,כיד נכַײלגראפ טינ נעמ נעק רעסאוו ֹוצ

 ,נגיוזעגנײא דרע רעד ניא טרעװ רעסאוו

 ,כיז אב קראטש כָאד טסיב ,נילאטס ,וד נוא

 ,נגיובנַיא טינ כיד געק רענייק

 ,ביד נכַײלגראפ נעמ געק נעפעװ וצ ,נילאטס
 יי ?נגילק ריד נגעק כיז נעק רעװ
 ,כיז אב טסעפ יוזא כָאד טסיב וד
 ,נגיזאב טינ כיד נעק כאז נייק

25 

 ,רעדירב עביל ,כַײא וצ כיא מוק דָאװאז נופ

 .רעדיל כַײא ראפ נעגניז נבייהנָא ליוו'כ

 ,דָיי א רָאי קיצפופ נוא פניפ נופ ניוש ניב'כ
 .דיִל גַײמ ןיא קיטכעמ רעבָא ,קראטש רעבָא

 ,נעגנילק קישיור עכלעוו ,סרעמאה יד נופ

 .נעגניז קיכליה טנרעלעגסיוא כיז בָאה'כ

 ,נסיורג מעד נענילאטס נעגניזאב לעװ כיא זא
 ,נשיור רעדיל ענַײמ נלעוו נרָאטָאמ יו
 ,נרעה נלעװ סעצוװָאנאכאטס זא ,רעדיל ענַײמ
 .נרעװ מעראוו ,קיטכיל נצראה ניא יײז טעװ
 נליופ מעד נוא רעייגקידייל מעד נֹוא
 ,נליוק יד יװ נפערט נצראה ניא יז נלעו

 ,כַײר נרָאװעג ניב'כ רעריל טימ רעטלע רעד פא
 .כַײא ראפ ייז נעגניז נביײהנָא כיא ליו
 ,נקיטשראפ יײז נצראה ניא רעװש זיא רימ
 .נקיש יז ליו'כ רעדיוב עביל יד וצ

408 

 עי יי, יי יע ר יליי



 רשי שי

 דָאװאז נופ רעטעּברא רעטסטָארּפ א ניב כיא
  .טָאטש רעד קסיורבָאב ניא ,דנאלסורטַײװ יא
 ,נרעה רעדיל ענַײמ נלָאז עלא ,עלא ליוו'כ
 טו נרעטש נטיור נופ דנאל ניא זא ,נסיװ לָאז'מ
 0.7 : ,רעגניי רעטלע רעד פא נשטנעמ נרעוו
 .רעגניז רעטלע רעד פא נשטנעמ נרעוו

5 

 ' א

 0 | דיל"גיוו עשיטעווָאס 2

 ,וטסלָאז נפמעק
 ,רעביל גַײמ דניק
 ,טכאמנטעווָאס ראפ
 . וטסעװ נַײז
 רעביג א ,דלעה א
 ,טכאלש גיא גיז נַײד טימ'

 נרעטש מעד טימ
 נטיור מעד טימ
 טומ טימ וטסלָאז נייג
 נטייק ענַײד נסַײרעצ נוא
 ,טולב נגייא ניײד ראפ

 נלעוו נלאפ
 ,נענָארט ריד ראפ
 טסעװ נטערט
 ,טלעג פא
 גלעוו נסקאוו
 נענָאפ עטיור
 ,טלעו רערָאג רעד פא
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 כָאד וטסָאה נפיטש וצ פא
 ,נסיורג א גָאט נצנאג א
 ,נפָאלש נעמ פראד ,סנַײמ דניק ,רעטציא

 ,נסיורד ניא טכאנ ניוש זיא'ס
 ,נוז יד גנאל ניוש טפָאלש
 ,נעגנאגעגפוא ןזיא ענָאװעל יד
 עלעגיו נליטש נַײד פא
 ,נעגנאהעצ נרעטש יד נענַײז
 ,רערעַײט נַײמ ,ויל-וילא

 ,נפָאלשנא ניוש עשז רעװ
 ,נלייצרעד ריד עמאמ יד טעװ
 ,נפָארטעג ריא טימ טָאה סָאװ
 ,סנייא כיא ניב נצפופ נופ יװ
 ,נבילבעג סנייא כיא ניב

 ,ערײלטעּפ טָאה נביז טעליוקעג
 ,נביז עטייווצ יד--לערָא

 גטלאהאב כיז נבָאה'ס יו
 .נדייז נששמ עבָאב נַײד
 :זדנוא אב טרָאד רעלעק ניא יװ
 .נריב נעמ טָאה נסָאשעג
 יימרא עטיור יד נעװ נוא
 - נעמוק נעװעג טינ לָאז
 ,יײז נופ יװ ,כיוא רימ נופ טלָאװ
 ,נעמיס ניק ניוש נבַײלב טינ

 ,נגיוצרעד מייהדניק א כימ טָאה'ס
 ,טנַײה גיוש כיא ניב רידאגירב א
 נצראה נַײמ פא טַײקצלָאטש טימ נוא
 ,טנַײש נעדרָא סנינעל
 ,רערעַײט נַײמ ,ויל-וילא
 ,ניילק כָאנ טסיב וד ,ּפָאלש
 סנילאטס - סגינעל ניא וטסעװ רעטעּפש
 ,ניײג נגעװ עטוג
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 ,וצ כעלעגיײא ענַײד כאמ ,דניק נַײמ ,פָאלש
 ,וטסיב נרָאבעג דנאל א ניא
 .לרפ נעמעטָא נוא נבעל עלא ּוװ
 ,טרטעג קידנעטש נַײז מיא וטסלָאז
 נבעגעגרעביא קידנעטש נַײז מיא וטסלָאז
 .גבעל גצנאג נוא בַײל נצנאג טימ
 ,גײװ טינ ,ּפָאלש ,דניק נַײמ ,ּפָאלש
 ,נייש טינ גענייװ זיא רעדניק עשיטעװָאס ראפ
 ,נַײז כעליירפ גפראד רעדניק עשיטעווָאס
 .גלש נוא טכיל גופ נסינעג יײז לַײװ
 ,טכאמ רעשיראצ רעד אב ,לָאמא רָאנ
 ,טכאנ יװ רעטצניפ נעװעג רעדניק זיא
 .ּפָאס א נָא כעלקילג יז גענַײז טציא
 .טָאלש ,עשז ּפָאלש ,דניק נַײמ ,עשז ּפָאלש

4 

 ,נַײז כעלקילג טסעװ ,דניק גַײמ ,ּפָאלש
 ,ניפ נייק נופ נסיוו טינ טסעװ
 ,רעדירב נוא רעטסעװש יד לָאמא יװ
 ,רעדיל נוא דיירפ נופ נסיװ רָאנ טסעװ
 דנאל מענופ רעדור מעד טלאה'ס
 .טנאה ניא טסעפ נילאטס רעזדנוא
 ,נגיז עסיורג וצ טריפ רע זדנוא
 !נגינעגראפ נַײמ ,דניק ניימ ,פָאלש
 ,רערלעפ פא טכאנ נוא טעטש פא טכאנ
 ,גָאט ןיא צראה ניא נוא
 ,סרעַײט נַײמ דניק ,טענַײא עשז ּפָאלש
 .ּפָא כיד טיה נילאטס
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 ,נַײז כעלקילג טסעװ ,דניק נַײמ ,ּפָאלש
 ,נַלּפ נוא סערָאצ נופ נסיו טינ טסעװ
 ,רעדירב נוא רעטסעווש ענַײד לָאמא יו
 .רעדיל ליפ נוא דיירפ נופ רָאנ
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 דנאל רעזדנוא נופ רעדור מעד
 ,טנאה גיא רעכיז נילאטס טלאה
 ,נגיז עסיורג וצ זדנוא טריפ רע נוא
 7 .נגינעגראפ נַײמ ,דניק נַײמ ,ּפָאלש

 ,רעה נוא ניה כיז יירד טינ ,ּפָאלש
 .רע טעגַײד כעלרעדניק עלא ראפ
 ,נבעל כעלקילג טסלָאז ,ליװ רע
 .נבעגעג ריד טנויוט ייווצ רע טָאה

 ונייוװ טינ ,דניק נַײמ ,פַאלש

 !ניילא נילאטס טעגַײד ריד ראפ
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 ,עלעגייפ רעַײט נַײמ ,נוז נַײמ ,פָאלש

 ,תוצ כעלעגייא יד כאמ

 ,נפיטש וצ נבָאה טַײצ כָאנ טסעװ

 יור נַײד ניא פָאלש רעטציא

 ,כעלעסקיב ענייש נפיוק ריד לעװ כיא
 ,נָאפ רעקניטיור א טימ
 ,רענעטָארעג א גסקאוו טסעװ וד
 .נוז רעביל נַײמ ,ּפָאלש

 ,עלעגייפ רעַײט נַײמ ,נוז נַײמ ,פָאלש
 ,נַײא עשז פָאלש ,עשז ּפָאלש
 רעקנינייש א ,רעסיורג א נסקאווסיוא טסעוװ
 .נַײז רעילפ א נוא

 ניהא טַײװ רעד ניא נעילפ וטסעוו
 ,כַײלגאב נוז רעד טימ
 ,עכעלקילג ,עדייב כיז טעװ ריא נוא
 .כַײט םעניא נעלגיּפש

 ,עלעגייפ רעַײט נַײמ ,נוז נַײמ ,ּפָאלש
 : ,וצ כעלעגייא יד כאמ
 ' ,נפיטש וצ נבָאה טַײצ כָאנ טסעװ

 .ור נַײד ניא ּפָאלש רעטציא
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 ,רענַײמ וינענוז ,עשז פָאלש
 ,רענַײּפ גוא רעקניביל
 ,נײא עשז פָאלש ,עשז ּפָאלש
 .גַײז רימ וטסלָאז טנוזעג

 ,נגיל קיור טסעװ וד זא
 נגיו לגיװ נַײד כיא לעװ
 נגינעגראפ טימ ריד נוא
 נלייצרעד עלעסַײמ נייש א
 ,נליוו מעד נענילאטס רעזדנוא נגעוו
 ,נסיורג מעד נענילאטס נגעוו
 ,נסיוטשראפ טנַײּפ ערעזדנוא טָאה סָאװ
 ,נסירעגסיורא זדנוא טנעה ערעייז נופ
 ,נסיז א נבעל א נבעגעג זדנוא
 .נסינעג ,דניק נַײמ ,רימ סָאװ

 ,נַײמ וד רעקניביל ,עלענוז
 ,נײא לַײװרעד ּפָאלש ,עשז ּפָאלש
 .נַײז רימ וטסלָאז טנוזעֶג

 ,רעליוװ רעד נילאטס רעד טָא
 ,רעלייט-טיורב רעזדנוא
 ,נעור טינ לָאמנײק טוט רע
 ;נעימ קידנעטש כיז טוט רע
 ,נרעג יוזא כָאד זיא רע
 ,נרעהפוא טינ לָאמניײק טלָאװ רע
 נלעװ רעמ כָאנ טלָאװ רע
 .נלעטש נרירפוצ זדנוא

 ,נַײמ וד רעקניביל ,עלענוז
 ,נַײש עקיטכיל רעזדנוא
 ,נַײא עשז פָאלש ,פָאלש
 ,נַײז רימ וטסלָאז טנוזעג

 ,רעדניק עליוװ ,כַײא נוא
 .רעדנוזאב ביל נילאטס טָאה
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 ,נעימ כַײא ראפ כיז טוט רע
 ,נעיצרעד טוג כַײא לָאז עמ
 .נעור וצ ּוװ נבָאה טלָאז ריא
 ,גליו סנילאטס ןיא סָאד
 ,נליפ כעלקילג כיז טלָאז ריא
 1 .גליּפש יוזא כעליירפ
 ,נרעװ עסיורג טעװ ריא זיב
 ,נרעהעג מיא וצ כָאד ריא טעװ
 נרעג יוזא כָאד טעװ ריא נוא
 .נרעטשעצ טנַײּפ ערעזדנוא

 ונַײמ וד רעקניביל ,עלענוז

 ,נַײש עקיטכיל ,נבעל רעזדנוא

 ,נַײא ל?ײװרעד עשז פָאלש ,ּפָאלש

 .גַײז רימ וטסלָאז טנוזעג
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 ,ריפ ,ילרד ,ייווצ ,סנייא

 ,רימ נענַײז רעדניק עניילק

 | ,לרפ כיז טבעל ןדנוא ,טוג כיז טבעל זדנוא

 ,יירד ,ייווצ ,סנייא

 א א הא 5 .י עה יי יא

 נבעפ טֹוג א טיג נילאטס
 ,כָאד רעדניק עניילק יד ראפ
 נבעל נטוג-קידיירפ מעד ראפ
 ,כָאנ נוא כָאנ םיא כָאד כיא קנאד

 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
 ,לירדאק א נצנאט רימָאל
 ,ריפ ,ַײרד ,ייװצ ,סנייא
 ,ליּפש א ניא נליּפש רימָאל

 ,עמָאכלימ א נליװ נטסילאטיּפאק יד
 ,עמָאשעג יד סיורא ייז לָאז
 ,ייז כָאנ כָאנ נצנאט נטסיקצָארט יד
 .יװ גוא דניו נַײז יז לָאז
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 ,ניײרא ייז ניא לָאז טנוזעג א ,נַײז לָאז מעלָאש גליוו סעקיװעשלָאב = -
 : ,ילרד ,ייווצ ,סנייא
 0 ,יללרפ סיורא טסייג

 1 ר ֿ?מרא שטיורי1

1 

 ,כאלרעמאה ,טּפאלק ,טּפאלק
 ,גענישאמ יװ ,כיג טּפאלק
 ' ,כאלרעמאק יד לֹופ טכאמ
 | .נעניב יד נקָאטשניב יו

 ,כאלעדער יד טיירד ?ענש
 ,נסאּפ יד טראה נעּפירקס סע שטָאכ
 כאלעדער יד נעיײג כיג ,כיג
 .נסאמ יד נופ נליוו נסיורג נטימ

 גטנָארפ יד פא מירייואכ יד ראפ
 ,כיש נוא רעדיילק רערעמ סָאװ
 ,גטנָאמער יד נטעברא נלָאז רעלענש סָאװ
 ,כיג רעביא רימ נעװעצינ עַײנ עטלא נופ

 ' גטאי עשידלעה ,רענאזיטראּפ ,רעיימראטיור ערעזדנוא
 ,פָאס נזיב מינָאס ערעזדנוא נטכינראפ גלעוו
 נטאמראה נוא נטָאימעלוּפ ,נסקיב ערעזדנוא
 ,פָאש עדערעשט א יװ נדַײנשסױא סעדנאב יד נלעװ

 ,לרעמאה ,ּפאלק ,ּפאלק
 ,לרעמאק נַײמ טרעװ לופ
 כיג נעיינ רימ
 ,כיש נוא לוויטש .

 ,לוויטש יד מירייואכ ערעזדנוא ראפ

 ,לבירג א מינָאס ערעזדנוא ראפ
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 / ,גרערט ערעַײא ּפָא טשיװ ,רעדניק נוא יֹורֹּפ ,טנוזעג טַײז
 רעלק טינ סטכעלש פא פראד עמ רָאנ ,דלעפטכאלש גפא יג כיא

0 8 

 ,נטכארט סטוג נגעװו ,סטוג נגעװ רָאנ פראד עמ

 ,נטכאלש יד כָאנ נעמוק מייהא קירוצ לעװ כיא זא

 ,נעמולב ענייש ענַײמ ,נעשעג .טעו ערָאצ א בוא נוא
 ,נעמוקמוא שיגארט דלעפטכאלש נפא לעװ כיא נוא

 ;נגָאוראֿפ נוא נטעב רעירפ כַײא כיא לי
 .ננָאלקאב נוא נענייװאב טינ כימ טלָאז ריא

 ,נרערט עועַײא טינ גנאלראפ נוא טינ ליװ כיא

 ,נרעװש רעוװוייק נַײמ פא טלָאז ריא ,ליװ כיא ,ליוװ כיא

 ,דנאלנטעװָאס רעזדנוא ַײוטעג נַײז טעװ ריא זא

 טנאה ניא סקיב רעד טימ סע נקידייטראפ טיירג נַײז

 ,כיא יװ יוזא טולב נּפָארט נטצעל נזיב
 ,כיז יװ רעמ נביל סע טלָאז ריא

 ונעמולב ענייש ענַײמ ,נטכארט טינ סטכעלש פא פראד עמ רָאנ

 . ינעמוק כַײא וצ קירוצ לעװ כיא !טנוזעג טַײז ,טנוזעג טַײז

 רעיימרא נטיור מעד נעװָאיל נופ ,יוא
 ,עסַײמ א נלייצרעד כַײא כיא לעװ
 נבעגעג עּוװש א טָאה רע יװאיו
 .עסַײװ יד דנאלסור נופ נביײרטראפ וצ
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 -,גפָארטעג נעװָאיל ניא טָאה ליוק יד יװ ,יוא -
 / :גטַײװנופ רע טָאה נָאטעג יירשעג א

 / עַײוטעג מירייואכ ,כַײא רעװשאב כיא -- = =
 .גטַײבראפ כימ טסָאּפ נַײמ פא טלָאז ריא == |

+= : ' 

 מ

 ,עביל ,טינ נייװ ,רעטומ ,טינ ניו ,יוא
 ,נעקרָאװ טינ טלָאז ריא ,כעלעבַײט ,יוא = |
 | ,נרעהרעד ערוסב עצראווש יד טעװ היא זא נא 0 ק

 .נעקכָא טינ גוא גגָאלק טינ ריא טלָאז | יי

 .נטלאהעג עּוװש עקיליײה נַײז טָאה עװָאיל ,יוא
 עא נטעװראפ כיז מיא כָאנ טעװ עשז רעװ -
 = א א . .צנױס נרעטיב מעד נגָאלשרעד וצ |

 | יו / .. גטעװָאס נופ דנאל סָאד ּנטיהאב וצ -
' 

 ,נקלָאּפ יד טימ קעװא זיא דניק נַײמ זא
 . ,גליּפש נָאטעג טינ עקיזומ נייק טָאה -

 ' ,נסיװ נעק רעװ ,יוא ,ייו סעמאמ א
 ייינליפ נעק - רעװ ,יוא ,צראה סעמאמ א

 *יי

 .טײג עירעלאואק עטיור יד זא נוא
 ,טנרָאפ ןופ זיא ינָאידוב נוא
 .,גטלאהאב טינ ּפָאק מעד נעמ פראד
 .טנרָאצאב רָאג נַײז טינ נעמ פראד



 ;נגיוב-נסיוא-לַײפ נגיולפעג זיא ינָאידוב
 ,עדנאמָאק א נָאטעג רָאנ טָאה רע יװ
 "עלָאּפאמ יד טפאכעג טָאה יוזא
 / יעדנאב נַײז טימ ניקינעד לארענעג רעד

 ,סכעליירפ א נייג עלא רימָאל
 ,רעטָאּפ יז נופ נענַײז רימ סָאװ
 טנוזעג נַײז נוא לָאז נבעל
 !רעטָאּפ רעזדנוא נילאטס

 ,נגער ניא נוא טסערפ ניא ,נטניוו ניא
 נגעװ עקיבױטש נוא נלָאט כרוד
 ..טכאלש ניא נענַײז ייז נעגנאגעג
 ,נעזיוּפ רעריּפשסיוא נא טמענ דלאוו מוצ
 רעמייב יד נשיווצ נופ :רע טעזרעד
 ,כאוו עשילױּפסַײװ א טקור כיז

 :עינאוו רעריּפשסיוא רעד נעמוקעג זיא
 !רענאזיטראּפ ,כיגפא ,רעדירב ,ַײא --
 !נדניצ טינ רעמ דלעפ ניא סרעטַײש נייק
 ,עסָאר רעקיטכאנ רעד נופ פוא טייטש
 סעסָאק טימ נוא קעה טימ ,נסקיב טימ
 !דניװשעג ,עניוס נפא דניוװשעג

 נענאהרוק עטסיװ נוא נלָאט כרוד

 רענאזיטראּפ יד נענַײז קעווא

 ! סיורָאפ עטכאילש רעשיליוּפ פא

 .קידנעטש יו ,רעירפא עטסטלע יד

 !טקידנעעג טינ טכאלש יד זיא'ס !סיורָאפ --

 !טיוט נואפ טינ כיז נקעוש רימ
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 ,קעווא ןולזירּפ .מוצ = :
 ,קעווא וויזירּפ מוצ
 טנאה רעד טימ מיא כיא בָאה -

 ,טעלג א נבעגעג 2 א
 .טעלג א גבעגעג = -

 -- ,טציא עכעלקילג א ניב 'כיא א
 ,טגָאזעג נעלערָעב כיא בָאה

 --,טגָאזעג נעלערעב |
 נַײז ,עלערעב ,טסלָאז
 ,קָאלערטס רעטוג א
 ,קָאלערטס רעטוג אי

 ,נצענערג יד נטיה טסלָאז -
 ,ֿפָאק ניא גיוא סָאד יװ

 ו : .ּפָאק גיא גױא סָאד יװ = |
 .ניוש רעיימרא רעטיור א כָאד זיא עלערעב נַײמ |
 + {ּפַאק ניא מיא טנוזעג א
 !ּפָאק גיא מיא טנוזעג אר

 גרָאלק א גָאט א ניא קיופ טימ נוא .עקטָאמראה טימ =
 ,גרָאפעגוצ נענַײז סעקינטריװלָאק לאזקָאװ מוצ
 ,נעמוקעג גנוי נוא טלא רעהא גנאזעג טימ נענַײז |

 .נעמולב נטעקוב .טימ ,טריילקעג קוש עלא ::



 ,רעװאכ א יימרא ניא טריװלַאק נופ נעמ טיילגאב סָאד

 .רעוװארעשטוק א נוא - כלימ נוא טולב רע זיא גנוי

 :נעמונעג נײלא רע טרָאװ א טָאה ,גניטימ א טייג
 .נעמוק ניוש כַײא וצ לעוו'כ רידנאמָאק א יימרא נופ --
 ,נטיה צענערג יד לעװ'כ ּפָאק ניא כיז אב גיוא סָאד יװ
 ,נטיוצ-גנילירפ טימ לופ דָאס א נַײז דנאלמייה נַײמ לָאז'ס

: 

 .רעכיו א יװ ,מעצולּפ גוצ רעד זיא נפַאלעגנָא

 .כעלכיט יד טימ נעכָאפ ,טנעה יד טימ כעלדיימ נעכָאפ
 | נרָאלק א גָאט א ניא נָאמראה נופ רענעט רעטנוא

 .נרָאפעגּפָא זיא גנוי א יימרא ניא רעטנומ נוא צלָאטש

 רעצעלפ יד ,נקראּפ יד ,רעוַײה יד ,נסאג יד

 - גירג ניא נוא טיור ניא זיא טבראפאב

 טָאטש עכעליײרפ א נקיש וצ כיז טיירג סָאד

 .ניז עריא יימרא רעטיור ניא

 ,נטױלּפ פא נענָאפ נוא רעזַײה פא נענָאפ
 .מוטעמוא קיזומ ,נעמולב
 נטיילגאב נסייה מאב עמאמ א טָאה טגָאזעג
 :נוז נקיטפערק ריא ,נביל ריא

 נעניד וצ ,נכאואב וצ קעװא טציא טסייג וד --
 .דנאל מעד נוא מייה רעד נוא קלָאפ מעד
 ,נעניז ניא קידנעטש בָאה נוא ,נװ נַײמ ,סע סייװ זיא
 ,טנאה נַײד גַײז קראטש נוא קיטפערק לָאז

 ,נעמאמ נַײד יװ וזא צענערג מעד נטיה טסלָאז

 ּפָאק מעד ניא גױא סָאד יװ יוזא

 ,נענאראפ כָאנ זדנוא אב נענַײז סע םמינָאס לַײװ

 יּפָא ניוש ייז זָאל טינ - ייז טספאכ וד
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 ,נטיירב טימ לכיימש טימ טרעפטנעעג טָאה נוז רעד
 ,טכאלעג רע'ט קילג נופ נוא דיירפ נופ
 נטױר מעד צענערג מעד ,רעכיז ַײז ,עמאמ --
 !טכאנאב נוא גָאטאב נטיה לעוו'כ

9 

 ,רעטיצ נקניליטש ניא -- לדלעוו סָאד

 .טכאל ,ענרעבליז א ,ענָאװעל יד

 ,רעטיה א צענערג רעד אב ניב כיא

 ,כאו קידנעטש גיוא נַײמ זיא ראפרעד

 - ,נעיינש געמ ,נַײז טכאנ געמ ,נַײז גָאט געמ
 .טנאה ענעלַאטש נַײמ נַײז 'טסעפ טעוו'ס
 --נעייוואז נעיירד ,נענעגער געמ -

 .דנאל נַײמ נטיהראפ נוא נייטש לעוװ'כ

 גרעטשעצ טַײקליטש יד נווּורּפ טעו''ס ביוא

 ,נָאיּפש רעסַײװ רעשיטניה א

 - גרעהועד נאד פאלק א צענערג רעד טעװ

 .נָאק כיא סָאװ ,דנאל נַײמ נזַײװ לעװ כיא

 ,נענערבעצ נטכאלש נלעוו'ס ביוא נוא

 ,לָאטש נוא רעַײפ טימ נקעמש טעוװ'ס

 ,נענעקרעד רעדירב יד נופ כעיוק מעד לעוו'כ

 ,.לָאמא נלאפעג נענַײז סָאװ

 ,עניוס ניא נסיש נאד כעלפערט לעוו'כ
 ,גירק א נריפראפ טעװ רע נעװ
 מענייא נייק נזָאל טינ נבעל יז נופ לעוװ'כ
 ,גיז מענופ דיל א נעגניז נוא

 - געיינש געמ ,נַײז טכאנ געמ ,נַײז גָאט געמ

 ,טנאה ענעלָאטש נַײמ נַײז טסעפ טעוו'ס

 -- געייוואז נעיירד ,נענעגער געמ

 .דנאל נַיײמ נטיהראפ נוא נייטש לעוו'כ
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 ,נטַײװ עטלאק נוא יינש רעסַײװ
 ,טסָארפ טימ לופ ןיא טפול
 נטַײר עטיור רעיימרא ייווצ
 ,טסָאּפ-צענערג מעד וצ

 ,נטסיגוימָאק -- רעיימרא ייווצ
 ,דנאנעבלאז נרָאפ
 נסקיב עטלאק נופ לָאטש נטלאק
 ,טנאה ניא ייז נטלאה

 ,רעטַײר עטיור יד- ייז נטַײר
 ,דנאר-צענערג מעד אב
 נטַײװ עטלאק עמוטש נגיל
 ,דנאל נדמערפ א נופ

 ,טעיװראפ צלא נוא טקעדראפ צלא
 ,טליהראפ טכאנ טימ צלא
 ,נעינש עטלאק יד מוטש נגיל
 .ליטש עגַײט יד טשיור'ס

 געמָאילש יד יװ נעײטש סעקּפָאס
 ,כאלפ רעסַײװ רעד פא
 רענָאּפאי נָא גגָאי גנילצולּפ
 ,טכאנ רעצראווש רעד גופ

 ענָאװעל עקיטכיל א טייג'ס
 ,פוא למיה מעניא
 -- רענָאּפאי יד נלאפ עטיוט
 ,פוא טינ רעמ נעייטש

 רעַײּפ נעקנופ יװ טולב סנּפָארט
 ,טײרּפשעצ יינש נפא
 -- נעײרומאס נצַײרד נגיל'ס
 .טיוט נענַײז עלא
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 '- "יי "עי יע עי יו



 רעיימראטיור ייווצ נעייג'ס
 ,דרעפ עדאינה יד וצ
 ,נלייצרעד וצ סָאװ טכאנ יד טָאה'ס
 .טרעהעג טכאנ יד טָאה ס

 נעַײנאב זדנוא אב ליװ סע רעװ
 -- ,טיונ נוא טולב ,רעַײפ
 נעַײרומאס נצַײרד יד יו
 ,טיוט נגיִל רע טעװ

11 

 נעגנאגעג רימ נענַײז נטיילאב ,נטיילאב
 .יימרא גיא ,יימרא ניא סעקינוװיזירּפ עגנוי
 ,נעגנאהעג נוז יד זיא לּפע רעטיור א יװ
 .ייֵנֵׁש רעד טָאה ,יינש רעד טָאה נעקנופ טימ טצירּפשעג נוא

 ,נעגנאזעג סעלערימ טרעזאכעג ,נעגנאגעג
 ,טימעג סָאד ,טימעג סָאד קיטכיל נוא קידװעגניז
 ,נעגנאלק יד טלָאהרעדיװ נטַײװ נבָאה כעליירפ

 ,טירט נבָאה ,טירט נבָאה טעפירקסעג יינש נפא

 ,עײכעמ א ,רעטרעװו טימ זדנוא טיילאב עלערימ

 .ניצ .עריא ,נײצ עריא לרעּפ ל?רינש א יװ

 נעַײרט נַײמ ,עלערימ נַײמ ,טנוזעג רימ עשז ַײז --

 .ניײג כיא פראד ,נייג כיא פראד וװָאלישָארָאװ רעוואכ מוצ

 א

 םרָאד נוא טריװלָאק 4
1 

 ,לָאּפָאטסאװעס נייק טרָאפ עמ זא
 לָאּפָארעפמיס נופ טַײװ טשינ טרָאד זיא
 ,נאראפ עיצנאטס א טרָאד
 ,נקילג עַײנ נכוז כַײא גיוט סָאװ
 .לקיטנא נא רָאג עיצנאטס א זיא'ס

293 



 ,נאשזד ,נאשזד ,נאשוד עיוקנאשזד ניא
 ,עיוקנאשזד ניא נאשזד ,ייה
 ,עיוקנאשזד ,ייה ,עיליוונאשזד ,ייה
 .ינאשזד ,נאשוד ,נאשזד ,עיוקנאשזד ,ייה

 ,עשאק נגַײמ פא נרעפטנע רימ טעװ רעװ
 ? עשארבא נַײמ ,רעדורב נַײמ זיא ּוװ
 .נַײבמָאק מאב רָאטקארט נפא
 .עקליסָאק רעד אב ערָאס עמומ יד
 .עקליטָאלַאמ רעד אב עלייב

 .האא נאשזד ,נאשזד עיוקנאשוד ניא

 ,נעלדנאה רָאנ נענָאק נדיי זא ,טגָאז רעװ
 ןנעלדנאמ טימ כיוי עשירפ נסע
 .דרע יד נטעבראאב טיג
 ,םינָאראנ רָאנ סיוא נטכארט סָאד
 .מענָאּפ ניא ייז טַײּפש ,נדִיי
 ...יוקנאשזד נייק ּפָא יז .טקיש

 .האא נאשזד ,נאשזד עיוקנאשזד ניא

2 

 ,לָאּפָאטסאװעס נייק טרָאפ עמ זא
 לַאּפָארעפמיס נופ טַײװ טינ זיא
 .נאראפ עיצנאטס א טרָאד
 ,נקילג עַײנ נכוז פראד רעװ
 ,לקיטנא נא עיצנאטס א זיא'ס
 ,נאשזד ,נאשזד ,נאשוד ,עיוקנאשזד ניא

 ,עיוקנאשוד ,ייה ,נאשזד ,ייה

 ,עיוקנאשזד ,ייה ,עיליוונאשזד ,ייה

 .נאשזד ,נאשוד ,נאשוד ,עיוקנאשזד ,ייה

 ,עשאק נַײמ פא ,נדִיי ,טרעפטנע
 ?עשארבאז ּוװ ,רעדורב נַײמ זיא ּוװ
 .נאב א יװ רָאטקארט רעד מיא אב טינ'ס
 ,עקליסָאק רעד אב עייל עמומ יד
 .עקליטָאלַאמ רעד אב עלייב
 .נאשוד ,נַאשזד ,נאשוד ,עיוקנאשזד ניא
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 ,עיוקנאשזד ,ייה ,נאשזד ,ייה
 ,עיוקנאשזד ,ייה ,עיליוונאשזד ,ייה

 ,גאשזד ,נאשזד ,נאשזוד ,עיוקנאשזד ,ייה

 ,נעלדנאה רַאנ נענָאק נדִיי וא ,טגָאז רעװ
 ,נעלדנאמ טימ כיוי עשירפ נסע
 .נאמסטעברא נייק נַײז טינ רָאנ
 .מינָאס יד רַאנ נגָאז נענָאק סָאד
 .מענָאּפ ניא נָא יז טַײּפש ,נדִיי
 ,נאשוד ,נאשזד ,נאשזד פא קוק א טוט

 ,עיוקנאשזד ,ייה ,נאשזד ,ייה
 ,עיוקנאשזד ,ייה ,עיליוונאשזד ,ייה
 ,נאשוד ,נאשוד ,נאשזד ,עיוקנאשזד ,ייה

3 

 ,רעװאכ א ודנוא טימ טבעלעג טָאה'ס
 ,רעװארב א טאי א נעװעג זיא'ס
 ,נעמוקעגּפָארא טָאטש רעד נופ
 :נעמונעגפיונוצ זדנוא רע טָאה
 ,נרעטש יד פא נקֹוק עידָאה --
 !נרעװ זדנוא אב לָאז טריװלָאק א

 מייײכעל א נעקנירט רימָאל
 ,מעַײנ מעד ראפ נבעל מעד ראפ
 ,עטאז יד ראפ רעדלעפ יד ראפ
 .עטאכ רעכיוה רעַײנ רעד ראפ

 םיַײכעל א נעקנירט רימָאל
 ,עײרט יד ראפ רעדניק יד ראפ
 ,מינייקז יד ראפ ,רעדניק יד ראפ
 .מענייניא נעמעלא ראפ נוא
 נעילאווכ כיז סָאק רעטשרע רעד לָאז
 .נילאטס רעװאכ נביל מעד ראפ
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 נעזעג נעװ טָאה רעװ
 ? סעקנאשטאט פא סעצנעלעסערעּפ
 טנעצעבלאז נרָאפ ייז
 .סעקנאב טימ ,כעלקעמולק טימ

 ,עזדנירב עקניסַײװ
 .סענאבאשט ענעגייא
 נעגנילק כעלקעלג נגעמ'ס
 ,נענאדזיב שאוויס נופ

 ,נביײל יד יװ ,מירייזאכ
 ,סאג .רעביא נריצאּפש
 ,נפיול סעטאט .עטלא
 .סאלב טינ טַײז ,רעדניק

 סענובירט פא רעבַײװ
 ,לרפ נוא כיוה נדייר
 נעמוקעג נעמ יא טנַײה
 ,ײמ נטשרע נסירגאב

 סעדאגירב ניא סעטאט

 .נעגנאז עכיוה נעיסָאק

 סעבאש נופ רעמ טינ טסייו עמ

 .נעגנאלק-רעפיוש נופ נוא

5 

 ,רעקוב נכָאנ כָאװטימ
 ,גולּפ נכָאנ קיטשרענָאד
 ,ענָארב נכָאנ קיטַײרפ
 .גוימָאק ניא סעבאש

 ,נטאט א רימ כיא בָאה
 ,דרעפ רָאּפ א רע טָאה
 סעבאש עליפא נוא
 .דרע יד רע טרעקא
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 ,נגער א ּפָארא טייג
 ,נירג רעדלעפ נרעוו
 עלעביטש קניסַײװ א
 ,מירק ניא רימ נבָאה

 ,נגער א ּפָארא טייג'ס
 זָאר למיה רעד טרעװ
 כעלעדיימ נוא כעלעגנַיי
 זָאכלָאק גיא נסקאוו

6 

 ,עטָאלּב א ניא נדִיי נרָאפ
 ,עטָאּפאק יד יײז נַײא נצענ
 :יז נעגניז ,נעגניז  רעבָא
 .ײה ,נרָאק נטינשעג ניוש --

 ,נגער א ניא נדַײי נרָאּפ

 ,םגגעו ערעװש יד טימ נעּפירקס

 :ל נעגניז ,נעגניז רעבָא

 ווא טָא עּווט טעוװ נַײז --

7 

 ,טנערב נצראה ניא קאלוק מאב
 ,טיור-רעטנוצ פעצראּפ נַײז זיא'ס
 ,דנע וצ טינש רעוװיטקעלָאק
 .טיורב טימ לופ סרעַײש יד נוא

 ,דָאס רענירג רעזדנוא זיא כַײר
 ,טנעה יד נענַײז טפארק טימ לֹופ
 ,דלאווג ,דלאווג ,דלאווג ,יוא
 .טנערב נצראה ניא קאלוק מאב

 טלָאמעגּפָא ניוש לעמ יד זיא'ס
 ,קעז ניא טיירג רעטניװ פא נוא
 דלָאג יװ נעװעג צייװ סָאד זיא'ס
 ,קעלש עלא סעכָאלוצפא
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 !לא-ללאדללאדללאדליאדללאדילא
 :בוטש ניא פוגעלאב רעד טקנערק עס
 ,להוב א נוא לאטש א כָאנ
 .בולק מעד כאד רעַײנ א נוא

 ,טנעװ יד בוטש ניא טסַײװעגסיױא
 ,דניק נוא בַײװ סָאד טצופעגסיוא
 --טנערב נצראה ניא קאלוק מאב
 .טניװ נפא נענערב רע לָאז

8 

 ,קינזָאכלָאק א נרָאװעג ניב כיא טניז
 -- ,נַײרא זדנוא וצ ןָאכלָאק ניא ניב כיא טניז
 ,נריובעג כעלרעדניק פניפ עשאב נַײמ טָאה
 .נַײז נכיגניא טעװ רעטסקעז א נוא

 ,סירָאב טסייה רענַײמ נוז נייא

 ,קיטָאמ -- רעטייווצ / רעד נוא

 ,טסיקנאט א --רענַײמ נוז נייא

 .קישטָאיל א זיא רעטייווצ רעד

9 

 ,טַײצ א נעװעג זיא לָאמא
 ,טַײלעמערַא כאס א נעװעג נענַײז
 ,כַײלג עלא רימ נענַײז טנַײה נוא
 ,כַײלג טינ זדנוא וצ זיא רענייק נוא

 ,טצעי רימ נענַײז כעלגעמראפ
 ,טצעזעגּפָארא נעַײלָאקינ נבָאה רימ טַײצ
 ,ןכַײר עלא סעמעעב נענַײז רימ
 ,כַײלג טינ ודנוא ֹוצ ןיא רענייק נוא

 ,דָאװאז א כָאנ דָאװאז א כיז טבײה סע
 ,טָאטש א סיוא טסקאו טרָא נטסוּפ א פא נוא
 .ןכַײר עלא טנַײה נענַײז רימ
 ,כַײלג טינ זדנוא וצ ןיא רענייק נוא
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 ,סיוא .כיז רימ בכאל .מינָאס ערעזדנוא .גופ
 = - כלה עלא; םָאד נעגייע רימ- א

 ,כללג טינ זדנוא וצ זיא רענייק גוא :

10 

 ,מורא ייג'כ דלעפ רעביא = -
 . מור טימ גלָאװקעגנָא |

 .רעדילג יד ניא דיירפ רעקיטעז טימ נוא
 ,טײג רע ,רָאטקארט א יװ ,עזיכ

 טיורב פא נדרע יד טדַײנש-
 .רעביא עקיטפאז סעדורה טרעק נוא

 נוז יד לכיימש א טיג
 ,מֹוא טייג סָאװ ,זיר מעד וצ
 !נעיינש יװ ,נעגנאגעצ נרעװ סעשזעמ
 טזיורב נוא עביל א טמָארטש'ס
 ,סיורג יוזא טריװלָאק מוצ
 .נעייװ נָא טביײה דיירפ רעמעראו טימ נוא

 טור כיז טלגיּפש מיא כָאנ
 ,טײז עכלעוו ,נישאמ יד
 ,גטנורג עקיטפאז ניא עירז יד טפראוו
 טפול רערעטיול כרוד נוא
 פור סנילאטס לעה טמָארטש
 .גטנוזעג מעד גנאג מעד טרעכיגראפ נוא

11 

 ,נבראג ענייש ,נבראג ,נבראג
 / .!רעַײט ,רימ ריא טַײז ביל יװ = -
 ,כעלקילג גיב כיא יװ ,רענייק טינ טסיײװ'ס =

 : .רעַײש מעניא כַײא עת כא עי



 נבראג יד יװ ,טינ טסייו רענייק
 .ינקיווקרעד ,כימ נעיירפרעד:

 גנעמעש טינ טַײל ראפ כיז טלָאװ כיא נעוװ

 .נקירד יז טלָאװ כיא נצראה מוצ

 נצראה גַײמ וצ נקירד ייז טלָאװ'כ-
 ,דירפ ראפ קראטש נשוק נוא
 נענײװ כיוא נוא נשוק ייז טלַאװ'כ
 .טייהרעליטש נאד קילג סיורג נופ

 ,סערָאצ נטילעג כיא בָאה לָאמא
 ,טיונ נוא נַײּפ ,רעגנוה נטילעג
 רעַײש רעשיטריװלָאק רעד זיא טציא נוא

 .טיורב נטאז טימ טקאּפעגנָא

12 

 : ,טיורב רעזדנוא זיא נעגנאגעגפוא
 ְּ ,נרָאק נוא צייװ נדלָאג
 ּו ,טיובעגסיוא רעזַײה עַײנ
 | .נרָאסער פא נרָאפ רימ

 | בוטש רעדעי ניא זיא נילאטס

 ,למער רעַײט א ניא
 בולק ניא טגנערב ָאידאר יד נוא
 ,למערק מענופ נסורג

13 
 "יי יי, יי יי יי...

 ,נָא טינ רימ נקוק טיורב מענערָאק
 ,נקיפ 'רימ נליוו מענעצייוו רָאנ
 ,סיפ יד טימ רימ נטערט סענעוואק
 .נקוק טינ רימ נליװ סעבלוב נייק פא

 סט עת יי יי

 ,טַײצ א ,עלעטַײצ א ,יוא
 ,נלימ ענעגייא גיוש נבָאה רימ
 ,נרָאפ טינ רימ גלעוו סעקשטירב ;ןייק פא
 !נליבָאמָאטװא פא רָאנ

 יע עי יי ר
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 .בלימ .ענעגייא גיוש = נבָאה .רימ

 -גרָאפ טינ רימ גלעוו סעקשטירב ! .גייק פאר

 - !גליבָאמָאטװא פא רָאנ
, 

 ו
 ָו

14 

 ! קעשָאל םעד נאּפש ,עקשָאי ,עקשָאיו

 . ,נפיול רעכיג רע
 סי רע לָאז ,נפיול רע לָאז
 / .נפיוה עלא רעביא |

 .,גַײז כעליירפ עלא רימָאל -
 .נַײּפ גייק נופ טינ נסייוו רימ 0

 5 לָאז ,רע לָאז ,רע לָאז ,רע לָאז
 ,גזַײא נא ,טנוזעג עד

 ,נדרע עַײרפ רעביא רע לָאז -

 ,נזַײרּפש ,רעלדָא נא יו =

 ,רעבָאה מיא טיג נוא ייה מיא טיג -

 2 ,נלאווק יד נופ רעסאוו !

 נעור רע לָאז ,נעניוװ רע לָאז -
 .נלאטש עטסנעש יד גיא

 רעטַײר א טסיב ,עקטָאי ,עקשָאי

 ,רעטסעב רעד טריװלָאק ניא |

 ,נצאל יד פא נעדרָא נא נָא

 , .רעטסעפ א טאי א טסיב

3 

 !קעשָאל מעד נאּפש ,עקשָאי ,עקשָאי :
 ,נגָארט כימ טעװ רע נעװ
 ,נוָאה יד יװ ,מינָאס גלעוו -

 .נגָאא רעדלעפ יד נופ



 ,נַײז כעליירפ עלא רימָאל
 .נַײּפ ניק נופ טינ נסייוו רימ לַײװ

15 

 ,דלאו א אב עקנָאל א פא
 ;טכארטראפ קידנעטש טייטש סָאװ
 סעדאטס עשיטריוולָאק רימ נעשאּפ
 .טכאנראפ זיב ירפ נופ

 רימ כיא ציז לגרעב א פא
 טנאה ניא לפייפ נַײמ טימ
 גקוקנָא טינ כיז נעק נוא
 .דנאל נַײמ נופ טַײקניש רעד פא

 ,נגיײװצ נענירג רעמייב יד פא

 ,נײש ייז נענַײז ,כָא

 ונעגנאז נעילב רעדלעפ פא

 .בייכ טימ לופ ייז נענַײז

 ,לכימש א רימ וצ עלעגַײװצ א טיג
 ,קנּוװ א רימ וצ עלעגנאז א
 נליפעג-דיירפ נופ כיז טרעקאלפעצ
 ,קנופ א נצראה ניא

 ,מוק ,עלעפַײּפ ,מוק
 נליּפש ריד פא כיא לעװ
 עקנַאל פא נסיגסיוא נוא
 .נליפעג-דיירפ ענַײמ

 ,עלעפײפ ,נרעמָאי טינ וטסלָאז
 ,לָאמא יװ ,נענייװ טינ
 רענעט ענַײד נלָאז כעליירפ
 ,לָאט נוא גראב פא נגָארט כיז

 ,כעלקילג כיא ניב טריװלָאק ניא
 ,ריש א נָא כעלקילג
 ,עלעפיײפ ,כעליירפ ,כעליירפ

 .רימ נליּפש כיז וטסלָאז
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 ,רעדירב עביל ,רעדלעפ עקידסעווכאר נגעוו = -
 .רעדיל ענייק נעגנוזעג טינ לָאמא כיא בָאה = |

 ,נענירג רעדלעפ נגעלפ רימ ראפ טינ
 .גענידּפָארא יז נופ יוט טנעלפ רימ ראפ טינ

: 

 ,טכאנ יװ ערעטצניפ ,סרעלעק עגנע ניא -

 ,טכאמשראפ נסעזעג ,נסעועג לָאמא כיא ניב -

 נגָארטעג רעלעק ניא קיטעמוא כיז טָאה נגינ גַײמ
 .נגָאלּפ נוא נדייל נוא סערָאצ נגעוו

 גסילפ טסלָאז ,לכַײט שיטריװלָאק -- טציא נוא
 ;נסורג עכעליירפ טנַײרפ ענַײמ ביג נוא
 ,מײה נַײמ טציא זיא טריװלָאק נכעלקילג גניא נוא
 .מיוב רענייש א טילב רעטצנעפ נַײמ אב

 גנענירג טציא הימ ראפ כיוא רעדלעפ

 .נעניר יז נופ רימ ראפ כיוא קינָאה נוא כלימ

 ,רעדירב ענַײמ נגָאז וטסלָאז ,כעלקילג טציא ניב כיא נוא

 .רעדיל טציא כיא גניז רעדלעפ עשיטריוולָאק נגעוו

17 

 מייה רעשיטריװלָאק נופ לגרעב א פא

 ,םיֹוב רעקיטפאהגילווצ רעכיוה א טייטש

 ,גגיװצ ענַײז נעילב ,רעטעלב ענַײז נענירג

 ,נגַײװש טשינ רָאג גליוו נוא כעלעגייפ מיא פא נעשטשיפ

 ענייש יד נגַײװצ ענַײז טימ מיוב רעד כיז טסיורג
 .עניילק יד כעלעגייפ עקידוועגניז יד טימ נוא
 -- ,'םיא יװ יוזא כָאנ זיא רעװ ,כָאנ זיא רעוו,
 .כיז אב גצראה ניא מיוב רעד טכארט
 ּפָאק נַײז כײה רעד ניא למיה מוצ רע טסַײראפ
 .ּפָארא נעמעלא פא טַײקסיױרג טימ טקוק נוא

 נעמולב יו ענייש נוא עכעליירפ כעלדיימ

 ,נעמוקעג נציז נענַײז מיוב נרעטנוא לגרעב נפא -
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 : ,נעגנולקעצ כיז נבָאה רענעט עסיז רעדלעפ רעביא
 יא .נעגניז דיל א נביוהעגנָא נבָאה כעלדיימ

 ,ּפָארא טַײקסױרג טימ ,מיוב וד ,קוק טינ --
 .ּפָארא טינ ריד ראפ נלאפ רימ ,נלאפ רימ
 ,רענעש ליפ נגַײװצ עניײד ראפ נעִילב רימ

 .רענעט ערעזדנוא טימ כעלעגייפ ענַײד רעבירא נגייטש רימ

 ,נעילב טינ יוזא רימ נלָאז יוזאיוו

 ,נעיצראפ טינ רעדיל עכעליירפ עניוזא רימ נלָאז יו

 טכאמנטאר עביל נוא ענייש רעזודנוא זא

 ,טכאמעג כעלקילג נוא כעליירפ יוזא זדנוא טָאה

 נבעגעג ודנוא טָאה נילאטס רעזדנוא זא
 .נבעל נכעלקילג נוא נסיז אזא
 ,ּפָארא טַײקסיורג טימ ,מיוב ,קוק טינ
 .ּפָארא טינ ריד ראפ נלאפ סעקינטריװלָאק

18 

 ,סכעליירפ א רימ עשז טליּפש ,כעלמירָאמזעלק ,רימ עשז טליּפש

 ,יוא-יוא ,טנײרפ-עטוג עלא ראפ סכעליירפ א

 ,וָאטלזאמ ּפָא רימ טיג ,ּפָא רימ טיג ווָאטלזאמ
 ,טנַײה רימ אב זיא עכמיס עסיווג א

 ,ָאטיג וינעמאמ א אב זיא עכמיס ערעסערג נייק
 ,יוא-יוא ,דניצא ,יוא ,קיטסול ,כעליירפ
 ,ָאש עכעלקילג יד עמאמ יד ניוש טבעלרעד יװ
 !דניק קיצניינייא ריא נכאמ ענעסאכ

 ,פרָאדנינילאק צנאג פא טליפש ,כעלמירָאמזעלק ,רימ עשז טליּפש
 !נײרא ,טסעג עביל ,רעכיג ניוש טמוק
 ,כעלעודנעג נשיט יד פא ,עקניסַײװ סעקלוב עטוג
 ,נַײװ רעשיטריװלָאק רעקנַיטַײור

 .ָאטינ וינעמאמ א אב יא עכמיס ערעסערג נייק
 ,יוא-יוא ,דניצא ,יוא ,קיטסול ,כעליירפ
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 : ( לא

 עד א

 ,ָאש עכעלקילג יד עמאמ יד ניוש טבעלרעד יװ
 .דניק קיצניינייא ריא נכאמ ענעטאכ

19 

 ,נטניװ נעייו עס ּוװ ,רערלעפ יד פא
 ,נטניו נעייו עס ּוװ ,רעדלעפ יד פא
 ,נטניוו נעייװ עס ּוװ ,רעדלעפ יד פא
 ,נדניב סעּפָאנס סעצינטריװלָאק יד

 ,נעגנאז טימ לופ ,סעצָאנס ערעוװש
 ,נעגנאז טימ ?ופ ,סעּפָאנס ערעװש
 ,נעגנאז טימ לופ ,סעּפָאנס ערעווש
 .נעגנאזעג ערעטנומ טימ לופ

 ,רעַײּפ יו ,טנערב יז ,נוז יד נוא

 ,רעײפ יו ,טנערב .יז ,נוז יד נוא

 ,רעַײפ יו ,טנערב יז ,נוז יד נוא

 ,רעַײט זדנוא ראפ זיא ָאש עדעי

 ,נבעגעג טיורב זדנוא דלעפ סָאד טָאה'ס
 ,נבעגעג טיורב זדנוא דלעפ סָאד טָאה'ס
 גבעגעג טיורב זדנוא דלעפ סָאד טָאה'ס
 ,נבעל מענייש םעַײנ מעד ראפ
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 ,נילאטס רעטָאּפ רעזדנוא
 נבעל עַײרפ עטסעב סָאד
 .נבעגעג זדנוא רע טָאה

 ,נגרָאמירפ פוא רימ ייטש כיא
 ,נגרָאז טינ פראד כעיומ נַײמ
 ,נגרָאב ,נעַײל טינ פראד כיא
 טילב דלעפ סָאד
 ,טיג נבעל מוצ צלא נוא

 מינייכש ענזָאכלָאק יד
 ,םיניודא יד יװ נבעל
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 טא יא אי שאד אש

 / נגרָאמ פא גָאז יז
  גגרָאז טינ רָאג רימ נפראד

 ,עטאר נייק טינ נלָאצ רימ
 ,עטאז עלא נענַײז רימ
 עטאט רעזדנוא נענילאטס טימ נוא
 .טלעװ עצנאג יד טלעווק

 2 | רעדלעפ ערעזדנוא
 וי 1 רעדלעוו עסיורג יד טימ
 6 .טכידעג נוא כיוה נסקאוו

 | --גטָאבעג טָאה נילאטס
 ו נטָאראק ענרָאטקארט ענַײז טימ
 .דירפ עלופא נוא טיורב נַײז טעװ

 /; נדלעפ עטלאק יד גיא

 : ,גדלעה עסיורג ריפ נציז
 4 טלעק רעסיורג רעד ניא

 יש .טלעװ נטימ נטכער ניא

 : נעגנאלראפ סטכעלש נטלָאװ
 ,נעגנאלש עזייב עלא
 ,טרָא רעייז זיא ָאד טינ רָאנ
 יא 7 .טרָאװ א טגָאז גילאטס ּוװ

 נבעל נצנאג נפא
 ,נבעג סעלא נילאטס טעוו
 ,נביול נוא .מיא נעקנאד רימ
 ,גביולג קיביײא מיא נלעוו רימ
 ראש ִי / טוט רע יװ נוא סָאװ נוא
 .טוג רעיײז קידגעטש זיא

 ױ 1

 ,עמעראוו נלארטש נטכיול'ס
 ' ,טײרּפשעצ יז טָאה נוז יד
 ײז גכאל גוא יז גליּפש
 .טייזראפ זיא סָאװ ,ּפעטס פא
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 ,עלענוז רעַײט נַײמ ,סיוא טזַײװ
 ,נעװעג טסיב עװקסָאמ ניא
 :ענילאטס נביל נטימ נוא

 .נעזעג כיז וטסָאה

 - טגָאזעגנָא ריד טרָאד רע טָאה
 !נײש רעלעה ,רעקראטש
 רעכעלקילג רעד דרע רעזדנוא פא
 .גַײז וטסעװ קיביײא

22 

 ,נסיגראפ טולב ליפ טציא כיז טוט עינאּפש ניא
 ,נָאֿפ עטיור יד כיוה טרעטאלפ טרָאד
 ,נָאטכָאנ ליּפשַײב רעזדנוא נליוו נוא נפמעק יז
 ,'סערגָארּפ, ניא נבעל רימ נוא
 .סענ נסיורג א זדנוא טימ נָאטעג טָאה רסספ

 ,נדָיי ,רימ סרעדנוזאב

 ,נדירפוצ נַײז עדאווא נגעמ

 / טרָא ניק טאהעג טינ צעגרע ניא דיי רעד טָאה נעַײלָאקינ ראפ
 .טרָאװ כיוה נייק נדיירסיוא טרָאטעג טינ נוא

 ,ררע רעד ניא עדנאב נַײז טימ ַײלָאקינ טגיל טציא

 ,דרעפ טימ סרָאטקאוט נבעגעג נעמ טָאה זדנוא נוא

 .דרע יד נטעבראאב טוג נלָאז רימ

 ,רעטומ עטוג א זדנוא ראפ זיא דרע יד
 ,רעטוּפ נוא טיורב נעמעלא זדנוא טיג יז
 טנעקאב נַײז קינכעטָארגא טימ נפראד רימ רָאנ
 ,טנעה עשיװָאנאכאטס ריא נּבעג נוא
 ,טנעצָארּפ טנזוט טימ נבעגּפָא זדנוא יז טעװ

 ,יימרא עטיור יד נוא ןוָאלישָארָאװ לָאז נבעל

 ,ירשעג סעניוס מעד טינ טרעה עמ סָאװ
 ,רעביל רעד נינילאק עטסָאראטס רעד לָאז נבעל
 ,רעדירב-עטוג ראפ רעקלעפ עלא טכאמ סָאװ
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 .רעדיל עכעליירפ נעגניז מיא נגעװ נפראד רימ
 2 = ,באס א גרָאי נילאטס רעװאכ רעטבילעג רעזדנוא לָאז נבעל
 .כַײר נוא כעלגעמראפ גשטנעמ גדעי טכאמעג טָאה סָאװ

23 

 ,סעטרעוװאכ נוא מירייוואכ
 ר סעצינטריװלַאק נוא סעקינטריװלָאק
 ,דנאבראפנטאר נצנאג נופ
 דנאנאב עלא נייג רימָאל נעמאזוצ
 גנאזעג נוא רעדיל עכעליירפ טימ
 ,קנאד א נבעג נענילאטס רעואכ מעד
 -- ,טצעזאב נטריװלָאק גיא זדנוא טָאה סָאװ
 !טצעשעג כיוה נַײז לָאז נעמָאנ נַײז
 ,נבעגעג זדנוא רע טָאה טיורב נרעכיז א
 ,נבעל נצנאג נפא רימ נענַײז טרעכיזראפ
 ,דיירפ טימ ריִמ נבָאה טיורב רעזדנוא
 ,טיירג רימ נענַײז עכולעמ יד נצישאב
 1 ,נבָארגעצ גנאל ניוש עבלוב יד
 ,נבָאה רימ נלעװ נסע וצ סָאװ
 1 | ,טייזראפ ניוש זיא עַירז-רעטניוו יד

 .טיירגראפ טָאקס מעד סָאליס נוא ייה
 גרעַײפ טציא רימ נפראד עכמיס טימ
 .נרעַײט מעד װעטנָאי-רעבאיטקָא מעד
 ,כיוה נטלאה רימָאל נָאפ עטיור יד
 ,כיוא רימָאל דנאל רעזדנוא נצישאב
 ְ גקיש יימרא רעטיור רעד ניא רעדניק ערעזדנוא
 ו .נקיװקרעד ייז זַײּפש רעזדנוא טימ נוא
 ו --,קילײה ודנוא אב זיא וװעטנָאי רעזיד

 1 .קעלייכ נטסעב מעד םיא ניא נבָאה רימ
 ,נעמענ טנַײה רימָאל סּפאנש גטוג א
 ,נעמעשראפ טינ כיוא נסַײבראפ מעד
 ,נָאטנָא כיז רעדיילק ענייש גיא
 ,נָאפ רעטיור רעד טימ דאראּפ ניא נייג
 ,נייש רעייז רעזַײה יד נצוּפאב
 ,נײג כיוא נעמ פראד רעטאעט ניא
 ,מענייניא עלא נעװארּפ עדוס יד
 - ,מעניש א צנאט א נייג עדוס רעד כָאנ

438 



 ,טעכָאלוצפא מינָאס ערעזדנוא
 .סעכָאלעמלאב יד טימ טמעשעג כיז נבָאה סָאװ
 ,נכאל יײז נופ רלמ נעוט טציא
 .נכאמ טינ טשינרָאג זדנוא טימ נענָאק יז
 ,טנעה ערעזדנוא ניא טציא זיא טכאמ יד
 טנעקעג נוא טלָאװעג גבָאה רימ צַײװ
 - ,טולב רעזדנוא נסיגראפ טַײהַײרפ רעד ראפ
 ,טוג רעייז טנַײה זדנוא זיא ראפרעד
 ,טַײרּפאב זדנוא טָאה רעבאיטקָא רעטיור רעד
 .טַײנאב טציא כיז טָאה נבעל רעזדנוא
 --נעניז ניא טוג נטלאה נפראד רימ

 .נעניד לירט דנאלנטאר רעזדנוא
 ,נעמעשראפ טינ עטנָאי מעד כיא ליװ רעבירעד
 נעמענ כיא וט טנאה ניא סָאק מעד
 סעקינטריװלָאק עלא וצ מיללכעל קנירט נוא

 .סעקישטנילב עטוג טימ טַײבראפ נוא |

 ,רָאיארעביא נבעלרעד עלא רימָאל
 .רָאה גייק גלעפ טינ לָאז זדנוא נופ
 נעגנאזעג נוא רעדיל טימ רימָאל
 ,נעקנאדאב נענילאטס גרעַײט רעזדנוא
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 כַײלג נשטנעמ טימ ניוש נענַײז רימ
 ,רָאי קיצנאווצ ניוש
 כַײר גענַײז רימ ,ַײרפ נענַײז רימ
 ,רָאי קיצנאווצ גיוש

 טיורב טימ כַײר גענַײז רעדלעפ יד
 .רָאי קיצנאווצ ניוש
 טיונ נייק נוא סערָאצ נייק ָאטינ
 .רָאי קיצנאווצ ניוש

 ,דָיי רעד ,סור רעד--כַײלג עלא זיא'מ

 .רָאי קיצנאווצ ניוש |
 ךיישרעטנוא נָא כַײלג עלא זיא'מ

 ,רָאי קיצנאווצ ניוש
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 ,עײרט מירייוואכ ,וויטקעלָאק ניא

  טּכאנאב רימ נּפָאלש קִיור נוא
 ,רָאי קיצנאווצ ניוש
 טכאמנטאר יד טגרָאזאב צלא טימ
 ,רָאי קיצנאווצ גיוש

 סעקשוטסאשט 5
 יי :

 | עײרפ רעדלעפ רענָאסרעכ פא
 אי ,טַײנ גייק נופ נסיװ טינ ריא טעװ

 ,טיורג נשיטריװלָאק ראפ נוא

 ,דרעמָאק א נאראפ זיא טָאטש ניא
 ידוע פא נדַײי יד נבירשראפ רע טָאה
 ,נפָאלטנא ניהא דלאב ניב כיא
 4 .נפָארטעג כיא בָאה דרעמָאק ניא
 7 !דרע פא כימ עשז טבַײרשראפ ,דלאווג --

 ,סעכָאלעמלאב ,סרעדַײנש ,סרעטסוש

 !ררע רעזדנוא פא נרָאפ וצ טמוק

 נענאראפ זיא נעקנירט ,נסע

 .טלעג לבור א כָאנ וצרעדוצ נוא

 "יו

 ,גדַײל טינ רעמ סעקכאד נייק טליוו ףיא ביוא
 : ,רעביל כַײא זיא רעַײרפ א נבעל א
 ,סעּפאקש ערעַײא נופ פָארא כיגפא טכירק
 : .רעבירא כיז טצעז רָאטקארט נפא

 ,נדַלִל רעגנוה נײק כַײא נופ ליו סע רעװ נוא
 ,נסינעג נטאז א נבעל א
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 ,גנודלעמ א נבַײרש נוא נטכארט טינ רעמ רע לָאז
 ,נסיגנַײרא כיז טריװלָאק ניא

 עִירז זדנוא טיג עכולעמ יד
 ,נענָאילימ טרעדנוה פניפ
 טרעטיירבראפ כעטעש-ייז מעד נוא
 ,מינָאס יד שינעקיפעצ פא

 ,טנאה יא טסעפ עליו יד טמענ
 ,נעגנאז ניא פיט יז טקעטש
 ,גישאמשערד ניא דלעפצָאס גופ
 .נעגנאלרעד נאבאראב ניא

 ,טַײצ א נעוועג זיא לָאמא
 ,טַײלעמערָא כאֶס א נעװעג נענַײז רימ
 ,כַײר רימ נענַײז טנַײה נוא
 ,כַײלג טינ ןדנוא וצ זיא רענייק נוא

 ,טיורב רעזדנוא נטָארעג זיא סע

 ,רעײש רעד נַײז טעװ לופ

 טיובעגסיוא כעלעזַײה עַײנ

 ,רעײרפ רעד דרע רעד פא

 טלָאמעגּפָא ניוש לעמ יד זיא'ס
 ,קעז ניא טיורב רעטניװ פא נוא
 דלָאג יװ נעװעג צייװ סָאד זיא'ס
 .קעלש עלא סעכָאלוצּפא
 מיַילכעל נעקנירט רימָאל
 ,מעַײנ מעד נבעל מעד ראפ

 דיילק א גָאטעגנָא כָאה כיא
 ,דנאב רעטיור א טימ
 נעמענ סנילאטס ,סנינעל
 .רנאל רעזדנוא נענַיײשראפ
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 ,צעװָאנאכאטס א זיא גוז נַײמ
 ,רעדמעה עטיינעג טגָארט רע
 ,דנאל עַײרפ א זיא זדנוא אב
 ,רעדנעל עלא נופ רעסעב

 ,נסע נעייג רימ זא
 ,רעסעמילּפָאג רימ גגייל
 ,זָאכלָאק ניא נבעל רימ יװ
 וו ,רעסעב טינ רָאג נעמ פראד

 נטריװלָאק יד וצ ,נטריװלָאק יד וצ
 ,רעכַײלג א געװ רעד זיא
 גרָאװעג כיא גיב טריװלָאק ניא
 ,רעכַײר א גוא רעלערוטלוק א

 6 | ,זדנוא וצ טריפ סָאװ ,געװ רעד
 : , ,רעכַײר א נוא רענייש א זיא
 גטריװלָאק ערעזדנוא גיא
 ,רעלכַײּפש עלופ עּוװט זיא

 נסָאגעג רימ נבָאה רעירפ
 ,רעכעב עלופ נרערט
 רעזַײה עַײנ גיא רימ נעניוװ טציא
 .רעכעד עטבראפעג טימ

 ,נײג וצ טוג ןיא כַײט נרעביא
 : ,סעקדאלק עטיירב נגיל טרָאד
 | צלאמש טימ סעצנילב נסע רימ
 / .סעקטאל רעטופ טימ לופ נוא

 ,כעלקילג נענַײז רימ ,כַײר נענַײז רימ
 ,נטעי רימ גוא נעייז רימ
 ,טיונ נוא סעקכאד זיא קיבײא פא גדנווושראפ
 .נטעב ענלקינ גיא נפָאלש רימ

 ,נאמערָא נא נעװעג ניב כיא
 ,גרָאװעג כַײר כיא ניב זָאכלָאק ניא
 נרָאװעג כַײר נענַײז רעדלעפ עטיירב ערעזדנוא
 .נרָאק נקיטרָאסטשרע טימ
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 טי

 טיורב עסַײװ דיײנש כיא
 ,רעסעמ נפראש א טימ
 טלעװ רעד ניא רענייק
 .רעסעב טינ זדנוא נופ טבעל

 ,וָאר רעד רימ זיא סָאװ
 ,רעכַײר רעד רימ זיא סָאװ גוא
 רימ ראפ זיא נגעװ עלא נופ
 .רעטסכַײלג רעד געװ רענזָאכלָאק רעד

 נשָאלאק טפיוקעג בָאה כיא
 ,לװיטש עַײנ כיוא גוא
 ,עריד רעַײנ א ניא ניוװ כיא
 .לביטש עטליופעצ יד ָאטינ

 רעזַײה עַײנ געיוב רימ
 ,רעכעד עטבראפעג טימ
 צעװָאנאכאטס רעדעי
 .רעסעב נֹוא כיג טעברא

 ,נטעברא כיז טליופ רעליופ רעד
 ,נגיל רָאנ ליװ רע טעב ניא
 רָאי פָאס מוצ רעבָא
 ?נגירק רע טעװ עשז סָאװ

 ,טנעײלעג טנַײה גנוטַײצ יד בָאה'כ
 ,נעזעג טנַײה בָאה'כ דליב סנילאטס
 ,נעלקניפ סענעּפ יד יטנעה יד ניא
 ,נערב נלופ ניא טייג ערעל יד

 מייכעל א גנעקנירס רימָאל

 ,מעַײנ מעד ראפ נבעל מעד ראפ

 ,עטאז יד ראפ רערלעפ יד ראפ

 .עטאכ רעכיוה ,רעַײנ רעד ראפ

 = ,רעסעב גרָאװעג זיא נבעל סָאד
 0 ,כעליירפ גרָאװעג זיא נבעל סָאד
 לצנעט א רימ כיא ייג
 ,כעלדיימ עקיָארט גַײמ טימ

 יע יע, עי 7 ר

5 
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 נעילאוכ כיז סָאק רעטשרע רעד לָאז
 !נילאטס רעװאכ נביל נראפ

3 

 עלעטיה א טפיוקעג בָאה כיא
 ,טייוק נטיור א טימ
 ,זָאלסטעברא נופ טינ נסייוו רימ
 .טיונ גופ טינ גסייוו רימ

 טנװָא נא פא נזעוועג ניב כיא
 - | .טריװלָאק נשינייכש א ניא

 ,רעכָאב א ,צעװַאנאכאטס א
 .טריפעגּפָא כימ מייהא טָאה

 6 ,טינ מינָאבאר נייק נבָאה רימ

 07 ,טָאג ניא טינ נביילג רימ

 ,עימרא רעזדנוא זיא קראטש
 .טָאלפ רעזדנוא זיא קראטש

 כַײט נרָאלק נפיט גיא
 א ,נדָאבעג כיז כיא בָאה
 4: כַײר רעיײז זיא דנאל רעזדנוא

 צ .נדָאװאז ,סעקירבאפ טימ

 : רעקניביל נַײמ טפיוקעג טָאה רימ
 : | ,נטרילָאק א כעטראפ א

 גרָאטקארט ,נענַײבמָאק נאראפ
 א .נטריװלָאק ערעזדנוא ניא

 כײה רעד ניא נעילפ ,נעילפ
 .נביוט ענייש רָאּפ א
 ליפ רעייז זדנוא אב נאראפ

 .נבולק נוא נרעטאעט

4 

 ,וירב א בָאה'כ נבירשעגנָא
 .נקיש לעוו'כ נענילאטס
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 טריפרעד רע טָאה דנאל רעזדנוא =
 .נקילג וצ נוא נדיירפ וצ

 ,קינָאמראה נַײמ ,כיז ליּפשעצ ,ייה

 ,נאיאב נַײמ ,כיז ליּפשעצ ,ייה

 ,קינָאה יו טקנוּפ כיז סיגעצ ,ייה

 ,נאראפ טנַײה גדיירפ זיא'ס לַײװ

 ,טוג ודנוא אב זיא טריװלָאק ניא

 .כעלגעט סעקלוב נסע רימ

 ,ןטֹומ טימ רָאי א טעבראעגּפָא

 .כעלגעמראפ רימ נבעל

 ,נעיסָאק נופ טַײצ יד טמוק סע רָאנ יװ

 .יר רעטשרע רעד ניא כיא ניב
 טעיסָאקעגנָא כָאה'כ גָאט נראפ
 / יה ראטקעה נבלאהרעדנָא

 כעליירפ נוא טוג נבעל
 ,נרָאװעג טריװלָאק ניא זיא
 ,סעקעסאז יד צייװ טימ לופ
 .נרָאק טימ נוא גטשרעג טימ

 סעקינטריװלָאק יד נענַײז
 ,עטסעפ נוא עקייור
 סעצינטריװלָאק יד נענַײז
 .עטסעב יד סנרעלגָאלש

 געט עקידעכָאװ יד נענַײז
 ,גרָאװעג קידװעטנָאי רעטציא
 געװ רעזדנוא ןיא נייש נוא סיורג
 .ברָאלק-קיטכיִל נבעל מעד ניא

 ,טוג ,כעליירפ כיז טבעל'ס זא נוא

 ,רעסעב כיז טוט טעברא יד נאד

 ,טורעגּפָא ,טעבראעגּפָא

 !רעסערג ,רעקראטש נפמעט יד נוא
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 נעגניז כעלעגייפ ,נציז כעלעגייפ
 ,עלעטסענ מעראוו א ניא
 ,נישאמ א טימ טייז קינזָאכלָאק א
 +עלעטסעמ רעניילק א נופ טינ

 ךיילק א טפיוקעג כיז בָאה כיא
 ,עטנעל רענעדַײז א טימ
 ,עצינזָאכלָאק א גיב כיא
 .עטנעי עטסָארּפ א טינ

 עװעּפָארק יד סיורא סַײר כיא

 ,עעקשטנעה רעסיורג א טימ

 ,עקװָאנאכאטס א נַײז לעװ כיא

 .ָאקקנעשטמעד עַיראמ יװ

 -- סעצװָאנאכאטס ,סעצווָאנאכאטס
 ,נעמָאנ רענייש א רעיײז זיא
 רעטכעט סלצרעה קינזָאכלָאק מעד
 .נעמָאנָארגא גענַײז

6 

 נענָאפ יד פא ,נענָאפ יד פא
 ,נבראפ עטיור נענַײז
 - נבעל רעטוג א זיא רעטציא
 ,נבראטש טינ רָאג כיז טליוו'ס

 ,טנעדוטס א רעדורב נַײמ זיא'ס
 ,עטאט נַײמ זיא רעדַײנש א

 ,טוג נוא ליוו רעייז נבע5 רימ

 ,עטאז נוא נָאטעגנָא

 לגוק נטעפ א רימ כיא כאמ

 ,עקשיק רעטיירב א נופ
 טלעג כיא בָאה עסאקרַאּפש ניא
 יעקשוינק רעַײנ א פא
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 סעמיצ נטעפ א רימ כיא כאמ
 ,נרעמ עסיז יד נופ
 רעדניק יד נענַײז זדנוא אב
 .נרעינעשזניא ,מיריוטקָאד

 ,סעקכאד נייק רעמ ניוש ָאטינ
 ,נאמערָא נייק ָאטינ
 ,קישטָאיל א זיא מעדייא נַײמ
 .נאלּפָארעא נא פא טילפ רע

 ,רעגיוש רעד ראפ עריומ טינ בָאה כיא
 ,רעװש מאב טסעק טינ פראד כיא
 ,כעלקילג רעטציא נבעל רימ
 ,רעװש טינ זיא נבעל רעד

 ,עמעראוו א זיא ערדלָאק נַײמ
 ,עטאוו עטוג זיא ריא ניא
 רעמ צערָאּפ מעד טינ נגָארט רימ
 .עטאר ניק נוא דעביק נייק

 ד

 ,קינטריװלָאק א רימ ניב כיא
 ,טלעװ נַײמ רימ זיא יַײרּפ
 ,רעטקָאד א ןזיא רעטכָאט נַײמ
 ,טנעדוטס א זיא נוז רעד

 טוָאט א טקאבעג בָאה כיא
 ,ענילאמ טימ טליפעגנָא נוא
 רימ נעקנאד נצראה נפיט נופ
 .נענילאטס רעוואכ רעזדנוא

 ,כעטשיט רעסַײװ א שיט נפא
 ,טיורב עסַײװ כעטשיט נפא
 ,כעלקילג נבעל רימ טריװלָאק ניא
 ,טיונ ניק זדנוא אב רעמ ניוש ָאטינ

 זָאכלָאק רעזדנוא ניא
 ,רעטופ נוא זעק טימ לֹופ זיא
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 .,סעצווָאנאכאטט נענַײז רימ
 ,רעטוג א ןיא נבעל רעד

 סָאלש רעקראטש א ָאד יא ודנוא אב
 ,לסילש רעקראטש א כיוא נוא
 ,נדלעה עלֹופא ָאד זיא זדנוא אב
 ,לסיב ניק טינ סרעסָאלש נוא

 ,עקירעמא רימ זיא סָאװ פא
 !עדאנאק רימ זיא סָאװ פא

 | ,קינזָאכלָאק א גיב כיא |
 ; יי ,עדארפ נַײמ -- רידאגירב א

 עיצוטיטסנָאק עשינילאטס יד

 א ,גסיו ,נענעק רעדעי זומ

 --יּושזרוב א נזַײװ כיז לָאז

 6 .נסישרעד מיא נלעוו רימ

 6 ,נעיײז רימ ,נרעקא רימ

 אי | ,זָאכלָאק נופ רעלגָאלש
 4 | ,נעיירפ כיז ודנוא טוט צראה סָאד
 זָאנ ניא גַײפ א סרעליופ יד

 יא ,צלַאה ליפ טנערב נוויוא מעניא

 ן .רעַייפמאלפ נַײז נופ זיא מעראוו

 ,טכאמגטאר יד ,טכאמ רעזדנוא

 ר .רעַײט רעייז נוא ביל זדנוא ןיא

 5 עינואשטנַאג רעזדנוא ניא

 ,ּפעט רימ גענערב
 רשי נטסיקצָארט יד נלעוו רימ
 : .ּפעק יד נעמענּפָארא

 ,פָאס א רימ נכאמ גטסיקצָארט יד נופ
 .נבעל רעייז וצ ּפָאס א
 טינ צעגרע ניא ײז נלעװ רימ
 ,גבעג טינ ור נייק לָאמנייק
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 יא יב 1

519--9 

 ,נעמולב נסקאוו נטרָאג נַײמ ניא
 ,גרילָאק יילרעלא
 ביל גבָאה רעטכעט ענַײמ
 ,גרידנאמָאק עטיור

 ,עשיז רעטכָאט נַײמ טציז טָא
 ,לדארפ גַײמ ריא מעל נוא
 נשיט עלופ כיא לעטש
 ,גדארגָאניװ ,לּפע

 ,קיטכיל רימ זיא נצראה נפא
 ,לדײרד א יג נֹוא מענ שטָאכ
 נעניפעגסיוא טינ טלעװ רעד פא
 .כעלדיימ ענייש עכלעזא

8 

 רעטבילעג נַײמ זא ,ליוו כיא

 ,נעמיווש ,נצנאט נענעק לָאז

 רעיימראטיור א רע לָאז נַײז

 ,געמילק ָאלישָארָאװ אב

 ,רעבליז נייק .טינ פראד כיא
 ,דלָאג ניק טינ פראד כיא
 ,צעװָאנאכאטס א זיא רעטבילעג נַײמ
 .טלָאה םימ טָאה רע נוא

 ,עלעקנאי נַײמ ,עלעקנאי
 ,רעַײט נוא ביל רימ טסיב וד
 נרָאק נשערד נעמאזוצ נרימ
 ,רעַײש מענוָאכלָאק ניא

 ,טילפ רע .,נאלּפָארעא רעד
 ,כיז טיירד רע ,רָאטָאמ רעד
 ,עקװָאנאכאטס א ניב כיא
 ,םיז טיירפ רעטבילעג נַײמ נוא

 דָאס-גטריוולָאק ניא
 ,סעכייר עקאמשעג לֹופ זיא
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 ,נדאנ נָא כעדיש א וט כיא
 ,סעכַי גַײמ זיא צעװָאנאכאטס א

9 

 וצ כיז טרעה רעטבילעג נַײמ

 ,רעטרעװ סנילאטס רעוװאכ מוצ

 נכיגניא זא ,וצ רימ טגָאז רע

 ירע טרעװ צעװָאנאכאטס א

 עלעדיימ א ביל בָאה כיא
 ,עלעדיילק נציצ א ניא
 ,טלעװ עטוג א כָאד זיא טציא
 .טלעג ,נדאנ ניק רעמ טינ פראד עמ

 ,נסָאכ נטוג נוװארב א ליװ כיא
 ,רידנאמָאק א רע לָאז נַײז
 ,סװָאלישָארָאװ רעסיש רענַײפ א
 .רימ טימ כיז רע לָאז נביל נוא

 ,עצינוַאכלָאק א ניב כיא

 תרידאגירב א זיא נסָאּכ נַײמ

 + צעװָאנאכאטס א זיא רע

 ,רימ טימ דלאב ּפֶא כיז טבַײרש רע

 ,טסינישאמ א-- רעטבילעג נַײמ
 ,זָאװָאראּפ נַײז פניפ רעמונ
 ,כיג יוזא רע טרָאפ גרָאפ
 .סָאנָאװירק רעוואכ רעד יװ

 טבילראפ כיז בָאה כיא
 .עלעדיימ רענייש א ניא
 עקטסירָאטקארט א זיא יז
 .עלעריילק גטיור א ניא

 ,כַײלג נשטנעמ טימ ניוש נענַײז רימ

 ,כײר נענַײז רימ ,ײרּפ נענַײז רימ

 ,קאמשעג ןיא נוא שיופ ןיא טפול יד

 ,קאה רעד וצ כיז טניוװעג דיי רעד
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 א

 תשא "אר -ת/2טע וי

 ,דִיי רעד ,סור רעד - כַײלג עלא זיא'ס
 .דיישרעטנוא נָא כַײלג עלא זיא'מ
 ,טכאנאב רימ נּפָאלש קִיור נוא
 ,טכאמנטאר יד טנרָאזאב צלא טימ

10 

 ,עצינזָאכלָאק א זיא עטבילעג נַײמ
 ,סעיניּפ קינזָאכלָאק מעד רעטכָאט א זיא יז
 שיט מוצ טגנאלרעד רימ טָאה יז
 .סענילב טימ ענעטעמס לסיש א

 ודנוא אב זָאכלָאק ניא נסקאוו
 ,גרעמ עטוג רעייז
 - סעצינזָאכלָאק נופ מינאסאכ
 .גרעינעשזניא עגנוי

 ,רעװאכ א טָעה נסָאכ נַײמ
 ,נדייב ייז טימ כייא צנאט
 קאיליופ א ,רידָאל א טימ
 .גדייר טינ רָאג כיא ליוו

 רעדעס יד ניא רעמייב יד פא

 ,נראב עסיורג נסקאוו

 ,גסָאכ נַײמ צעװַאנאכאטס א

 .בראנ טינ כיֿמ רע טעװ

11 

 זדנוא אב זיא נילאטס רעוואכ

 ,נטאט א ראפ רערעַײט

 דנאל עצנאג רעזדנוא

 ,נטאטופעד ניא מיא טבַײלק

 ,צלעּפ מעַײנ א בָאה'כ
 ,רעטופ מעַײנ א--- נוז נַײמ
 ,רעריפ רעזדנוא זיא נילאטס רעוואכ
 ,רעטוג א טנַײרפ א זדנוא
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 ,כעלקילג נענַײז רימ
 ,טאז נענַײז רימ
 שטיווָאנאגאק רעוװאכ רעד
 .טאטוּפעד רעזדנוא ןיא

 ,כעלאג גטימ רעטנורא
 ,וָאר נטימ רעטנורא
 טאטוּפעד א ראפ בַײלק כיא
 .וָאטָאלָאמ רעוואכ מעד

 ,עטסעב יד זיא עיצוטיטסנָאק סנילאטס
 ,טלעװק עמ ,כיז נעיירפ עלא
 עטסקראטש יד רָאג ןיא דנאל רעזדנוא
 .טלעו רעצנאג רעד גיא

 רעטָאפ רעזדנוא נעקנאד רימָאל
 ,ייטראּפ יד נוא גענילאטס
 ועטנָאי-רעבאיטקָא נסיורג מעד וצ
 .ײז נעגנערב ענָאטאמ א

12 

 נײג נלעװ נטפלעווצ רעבאקעד
 --נטאט נטימ עמאמ נַײמ
 טאר נטסכעה ניא גבַײלקסיוא
 .נטאטופעד עטסעב יד

 ,ליפ רעדנעל זיא דרע רעד פא
 .עטסערג סָאד רסספ
 טאר נטסכעה ניא רעדילגטימ
 .עטסעב יד רימ נבַײלק

 ,טַײקיזָאלטעברא נייק ָאטינ
 ,טיונ נופ טינ נסייוו רימ
 דנאלרעטָאפ רעזדנוא נצישאב
 .טיירג קידנעטש נענַײז רימ

 - ,נסע כיא לעװ נטכורפ עשירפ
 ,טפאז מעד ייז נופ ביל בָאה כיא
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 --,נכוזאב כיא לעװ לוש רעזדנוא

 .טפאשנסיוו יד ביל בָאה כיא

 רימ נריצאּפש טכאנ עלא
 .קירב מעַײנ נפא
 נענילאטס רעוואכ מעד קנאדא
 .קילג גיא רימ נבעל

 טלעװ רעצנאג רעד ראפ טנַײה לעװ כיא
 -- ,נעמיראב קילג נַײמ טימ כיז
 נענילאטס רעװאכ מעד ראפ
 .נעמיטש וצ טכער כיא בָאה

 ,נעוט סעקיװעשלָאב יד סָאװ
 ,נָאטעג טינ כָאנ טלעװ יד טָאה
 סילָאּפ-נפָאצ נטלאק נפא
 .גָאפ עטיור יד ניוש טרעטאלפ

 ,למיה ניא גוז יד גָאטאב טנַײש
 ,טכאנרעדאב--נרעטש יד נוא
 !נילאטס רעװאכ רעד לָאז נבעל
 !טכאמנטעווָאס יד לָאז נבעל

13 

 ,רעריפ רעודנוא נוא דנאל רעזדנוא

 ,נזײא נוא לָאטש - נילאטס רעזדנוא

 --נענופעג קילג סָאד רימ נבָאה

 ,גזַײװאב טלעװ רעצנאג רעד ראפ

 ,קיטכיל נוא טמארעגפוא זיא בוטש ניא
 ,סענילאמ לסיש א שיט נפא

 רעטציא נבעל וצ טוג זדנוא זיא'ס
 .נענילאטס רעװאכ מעד קנאדא

 ,נלייוו נטפלעווצ לע כיא

 ,טאר .נטסכעה מעד ניא נלייוו

 ,נעמיטש רָאנ נענילאטס ראפ לעוו'כ

 .טאטופעד א רע לָאז נַײז
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 ,רעדירב ,סטרעװרָאפ טעברא רעד וצ
 ,טומ טימ רָאנ נעמוק עלא
 ,רעדילג יד טקראטש יז ,טעברא עַײרפ יד
 ,טולב רעזדנוא טקינייראפ יז נוא

 ,נליפסיוא נאלפ מעד ליװ רעדעי
 ,נלעטשוצקעווא דרָאקער מעד
 ;נרילראפ טינ רעלגָאלש נעמָאנ
 ,ועמָאנ רענייש א ןיא רעלנָאלש
 .נענידראפ וצ .מיא גנירג טינ זיא'ס

 נענידראפ רָאנ מעד בילוצ טינ
 ,נריצלָאטש זיולב סָאװ ,מעד בילוצ טינ נוא
 -- ,נרימערּפ מעד רָאנ בילוצ טינ נוא
 ײרעלגָאלש נופ קנאדעג רעד
 .לרטעג נַײז סעלא וצ זיא
 ,מינָאיניא-ללרעלגָאלש יד
 .מינָאס עלא ראפ מאס זיא סָאד

14 

 ,לּפע נסקאו רעמייב יד פא
 ,סענילאמ -- נטרָאג ניא נֹוא
 ,נבעל מעד יװ ,נביל עלא
 .נענילאטס רעוואכ רעזדנוא

 - ײרפ נרָאװעג זיא נבעל
 ,נעמעלא ראפ קילג טעַײטס
 - רעריפ אזא נבָאה רימ לַײװ
 .נענילאטס רעוואכ רעזדנוא

 ,עלעגייפ םעד ניב'כ ענאקעמ
 .ננָאי למיה ניא נָאק סָאװ
 כַײלג כיא טלָאװ ,נעלגילפ בָאה כיא נעו
 ,ננָארטעג כיז נענילאטס וצ

 גינעל רעוואכ רעזדנוא יװ ,כא

 ,נעיירפרעד קראטש כיז טלָאװ
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 וי עי ששי, יש עט יע ישעי =

 ,נָאט קוק א רָאנ טלָאװ רע נעװ
 .נעײג רימ געװ נַײז פא יװ

 ,סעצװָאנאכאטס טציא גענַײז רימ
 .טרעכיזראפ קילג רעזדנוא זיא'ס
 נענעיײל נוא כיז נעיירפ רימ
 .רעכיב סנינעל רעוואכ מעד

 ,וירב א בָאה'כ נבירשעגנָא
 .נקיש לעוו'כ נענילאטס
 טריפרעד רע טָאה דנאל רעזדנוא
 .נקילג וצ נוא נריירפ וצ

15 

 עלעטרעג נַײמ סייזראּפ בָאה כיא

 .כעלרעק טימ נוא נעמולב טימ

 ,ודנוא ֹוצ טינ ,נעיושזרוב ,טכירק

 .כעלרעפעג כַײא ראפ זיא'ס

 ,עקטיק א נקאבסיוא לעװ כיא
 גטישאב נָאמ טימ יז
 עקיטקרא ניא נקישּפָא נוא
 ,נטדימש רעוװאכ מעד ראפ

 כערזימ נטַײװ נופ כייה רעד ניא
 ,נאלּפָארעא נא כיז טילפ
 ,עטוג נסורג נריפ וצ טגנערב רע
 .נאשודיבָאריב נופ נסורג

 ,נועװעג עװקסָאמ ניא ניב כיא

 ,ָארטעמ ניא נרָאפעג נוא

 ,נילאטס רעוואכ רעד לָאז נבעל

 .ָאטינ זיא רעריפ אזא כָאנ

 ,טענישאמ זדנוא רעדיל נעגניז
 ,רָאטָאמ רעד נעגניז ייז טפלעה
 עיצוילָאװער-רעבאיטקָא רעד
 .רָאי קיצנאווצ נרָאװעג זיא

208 

 ריהו ייו



 נענאעקָא ,נעמאי רעביא
 ,גערב א וצ נפיש נריפ
 נגעװ עלא נופ רעקיטכיר
 .געװ סנילאטס רעװאכ מעד זיא

16 

 ,כײה רעד גיא רעלדָא נא טילפ
 ,נעכָאפ נעלגילפ ענַײז
 רעריפ רעזדנוא -- נילאטס רעזדנוא
 .מעכָאכ רעטסערג רעד זיא-

 ,למיה גיא נוז יד טנַײש קיטכיל

 .נלארטש עריא טימ זדנוא טמעראוו

 נטריװלָאק יד ,נקירבאפ יד

 .גלאוו יד וצ גיוש כיז נטיירג

 ,נענאלּפָארעא כייה רעד גיא
 ,רָאלק-רעטיױל למיה רעד נוא
 עיצוילָאװער-רעבאיטקָא רעד
 .רָאי קיצנאווצ גרָאװעג זיא

 ,נרעטש א טקנאלב לעמערק נפא
 ,נציּפש ענייא נופ פניפ טימ טקנאלב
 לטעטש רעדעי ,צענערג רעדעי
 .נצישאב רימ נענעק שידלעה

 ,כעליירפ נוא ודנוא אב זיא קיטכיל
 ,רָאד רעַײנ רעד ןיא כעלקילג
 עיצוילָאװער-רעבאיטקָא רעד
 ,רָאי קיצנאווצ גרָאװעג זיא

 נרָאטָאמ ליפ ,טענישאמ ליפ

 ,נעגנאלק ענייש נטײרּפש

 נענילאטס רעוואכ רעזדנוא

 .נעגנאזעגביול כיא קיש
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 נָא כיז וט כיא
 ,עטיינעגסיוא רעדמעה ניא
 ,כעלאג נוא ווָאר מעד טסירדראפ
 .עטיוש גייק טינ ניב כיא סָאװ

 ,נבער מעד טינ נביילג רימ
 ,כעלאג מעד טינ נביילג רימ
 ,סעקילושז עדייב נענַײז ייז
 .כעלאמ גייק רעמ ןיא ָאטינ נוא

 ,נגָאו כַײא ביא לָאז סָאװ
 ,נדיײר וצ רימ נבָאה סָאװ
 כעלאג נטימ עבער רעד
 ,מידייש רָאַּפ א נענַײז

 כעלקילג נבעל נדיי יד
 ,זָאכלָאק נשינינעל ניא
 וינעבער מעד ,וינעבער מעד
 .זָאנ נרעטנוא גַײפ א

18 

 ,עדנאב נַײז טימ יקצָארט רעד טָא
 ,עדנאמָאק נַײז נגלָאּפ סָאװ ,יד נוא
 ,נכאמ זדנוא אב נקילג נליוו
 .נכאמ ָאד ײז נופ כארּפ גלעװ רימ

 נבעגנַײא טינ כיז טעוו ניקצָארט
 ,נבעל רעזדנוא נרעטשראפ וצ

 ,נכייצ גטוג א ,טכוד ,ניוש טָאה רע
 ,נכיירגרעד טינ טשינרָאג נלעוו ייז זא

 ,נזָאלרעד סָאד טעװ זדנוא נופ רעװ
 ,נזָאלבעצ כיז לָאז קנופ סיקצָארט
 נבעלרעד טינ רע לָאז רעסעב
 ,נבייהוצפוא כָאנ ּפָאק א עליפא
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 וע יע = עי עיר שב א יט

 : : 1 עא ריס טא
 יע עי טי יא יש טיי ראש

 ְו / : יי
 או

 יי 0

 עדנאב נַײז טימ יקצָארט מעד טָא
 -- ,עדנאמָאק נַײז נגלָאפ סָאװ ,יד נוא
 נבַײרט יײז רימ נלעװ טניה יד יװ
 ,נבײרעצ ייז כערָאּפ פא נוא

 צומש נַײז טימ נגאו טינ לָאז רע
 ,סטוג רעזדנוא נרירוצנָא

 ,נטסילאטיּפאק עקיטולב ,נבעגנַײא טינ כַײא כיז טעו סע
 ,נטסיװראפ נוא נרעטשעצ דנאל כעלקילג רעזדנוא
 ,נעִילב קידנעטש טעװ נוא זיא טילבעצ דנאל רעזדנוא
 .נעילפ ָאד כה נענָאק נענאלּפָארעא עטיור

20 

 ,רעדניק ,טעסיוא עשז טרעה
 ,נגָאז נלעװ רימ סָאװ
 טלעװ רעטלא רעד כָאנ
 ,נגָאלק גלָאז נטסיקצָארט יד

 ,יושזרֹוב רעד נוא טסיקצָארט רעד

 ,עקַײש נייא כָאד ןיא סָאד

 קירוצ נרעקמוא נליוו ייז

 יעקַײהאנ רעד טימ נאפ מעד

 ,יושזרוב רעד נוא טסיקצָארט רעד
 ,מערָאװ רעכעלסטה א זיא רע

 ,מעד נופ טּפאלקעצ טרעװ רע

 .נרָאװעג טַײל גענַײז רימ סָאװ

 ,טנוה א זיא יקצָארט
 ,גנאלש א ןיא יקצָארט
 נבַײלב טינ טעװ נעמיס נייק
 ,דנאל רעודנוא ניא מיא נופ
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 ,טסילאטיּפאק רעד נוא טנאקירבאפ רעד

 ,סענָאמכאר נייק נכָאה ייז
 טולב נכיײט נסיגראפ יז

 .סענָאמּלא נוא מימיוסעי נופ

 ,נזיר ,עסיורג נדלעה נענַײז רעיימראטיור יד

 .נזיּפש טימ טנַײפ פא נייג נוא נענעק ייז כיז נעלגנאר

 ,נסיװ ריא טלָאז קיביײא נוא כַײא ריא טלָאז נעקנעדעג

 .נסיש כעלפערט נענעק נטאמראה ערעזדנוא

21 

 רעיימראטיור א טציא ניב כיא

 ,דנאל רעַײט נַייײמ צישאב נוא

 נילאטס רעריפ נסיורג מעד ראפ

 .טנַײּפ עלא נטכינראפ לעוו'כ

 ,לָאטש יװ קראטש זיא יימרא רעזדנוא
 ,טלעק נייק ,טניװ ניק ּפָא טינ טקערש ריא
 רעפמעק סנילאטס נָא טריפ ס לַײװ
 ,.דלעה רעזדנוא ,ווָאלישָארָאװ

 ,קינטריװלַאק א רעטציא ניב כיא
 ,טוג נוא ַײרּפ כיז טבעל רימ
 נטיהראפ לעװ כיא דנאל רעזדנוא
 .טומ גגנוי נצנאג נַײמ טימ

 ,כיז מענראפ כיא לזיײרק-רעסיש ניא

 ?ָאעטעג, נכייצ מעד בָאה כיא

 דנאל רעזדנוא נטיהראפ לעוו'כ

 .ָאש רעדעי נוא טונימ רעדעי
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 ,טלאק כָאד יא סויָלָאּפ-נפָאצ נפא
 ,טניװ רעקראטש א דניצא טמורב'ס
 נינאּפאּפ רעװעשָאכ רעד רָאנ
 .דניצא כיז אב טסעפ כָאד זיא

 דא

 רעגייטש רעשיטעוװָאס 6

 טערנ נשאוועג לָאמא טָאה עמאמ נַײמ

 .סעיָאמָאּפ נגָארטעג גוא
 - דגיק לצנייא ריא ,כימ נוא
 .טעױּפעג קינּפורק גױעטיב טימ

 ,ירפ נברָאטשעג ןיא עטאט נַײמ

 .רעטסוש רעמערָא נא רע זיא נעװעג

 -- ,כיש גוא סעטָאב נעטאל טגעלפ רע

 .עקטסוּפ א - נעוועג זיא בוטש ניא גוא

 טכא כעלרעדניק כיא בָאה רעטציא
 .עמאמ עכעלקילג א ניב נוא
 טכארבעג לבור טנזיוט פניפ רימ טָאה סע
 .נילאטס רעוואכ רערעַײט רעד

 נאמ נַײמ רעטציא זיא צעוװָאנאכאטס א

 ,נטרָארוק פא טרָאפ נוא

 -- כאס א כעלעגנִיי נוא כעלעדיימ נבָאה כָאנ לעװ כיא

 .נטיָאבא נייק נכאמ טינ נוא

2 

 --טנאה נרעטנוא נעמונעג נאמ נַײמ בָאה כיֹא

 ,עטלא אזא עב כיא סָאװ ,טינ רָאג כיז מעש כיא

 קנאב נטשרע נפא נטעליב ייװצ טפיוקעג נאמ נטימ בָאה כיא

 .רעטאעט מיא טימ נעזעג בָאה נוא
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 יי, טיי טטיללי,,.,,,,,,ם,,ָע-ט,,,,,ת יי

 = יי יו א 2 ר יצא



 טכאנאב טעּפש זיב נסעזענּפָא כיא ניב רעטאעט ניא

 ."ערָאס ,רעטציא זיא ריד טַײקסטוג אראס, ;טכארטעג בָאה נוא
 טראהרעד ,עקרעטסוש יד ערָאס ,ָאד כיא בָאה סעכאנ אזא
 / ,גרָאי ערעטלע ענַײמ פא

 ,קילג נַײמ נופ נלייצרעד נעמעלא נָאק כיא
 ,נבעגעג רימ טָאה טסאלוו עשיטעװָאס יד סָאװ
 --גיז ענַײמ נענַײז נרעינעשזניא
 .נבעל נַײמ ניא רָאג טנַײש ניילא נוז יד זא

9 

 ,נרָאפ וצ טציא נעמוקעג עלעטעטש ניא ניב כיא

 .נעװעג טינ טרָאד כיא ניב רָאי נעצ

 ,טבלילגעג טינ נגיוא ענַײמ רָאג בָאה כיא

 .נעזרעד טנַײה נטרָאד בָאה כיא סָאװ

 ,ָאד טצנאלפראפ רָאג רעמייב נעמ טָאה קראמ נטימניא
 ,טכאמעג טרָאד נשטנערָאּפ טימ קנעב טָאה עמ נוא
 -- ,גינעל רעודנוא ,רעריפ נסיורג מעד נוא
 .טכאמעג קינטאימאּפ א לטעטש ניא נעמ טָאה

 סרעטסיולק נייק נוא מישָארדעמעטָאב נייק ניוש ָאטינ
 .נעװעג יװ סערָאצ עכלעזא כָאנ נוא
 ,רעסיורג א טציא רָאג בולק א זיא נסקאוועגסיוא
 .טנעקרעד טינ לטעטש נגַײמ רָאג בָאה כיא זא

 ,נדִיי עטלא נציז עס בולק ניא נוא
 .טרעֶה עמ ָאידאר כרוד עקיזומ נוא
 ,נדירפוצ נוא כעלקילג גענַײז עלא
 .ךרע רעַײרפ רעד פא טציא טבעל עמ סָאװ

4 

 ?וינענוז ,טנרָאצאב יוזא וטסציז סָאװ --
 .וינעמאמ ,עלעדיימ נייש א בָאה כיא --
 ?וינענוז ,עלעדיימ סָאד זיא עשז רעוװ --
 .וינעמאמ ,עקשטָאלָאמָאסמָאק עגנוי א י-
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 ?וינענוז ,נדאנ סעּפע יז טָאה יצ -

 .וינעמאמ ,טנעה ענעדלָאג ייווצ --

 ?רינענוז ,גנוריצ סעּפע יז טָאה יצ --

 .וינעמאמ ,עלעקזולב נפא מיק א --

 ?וינענוז ,נריפ עפוכ רעד רעטנוא כיד טעװ רע --

 .וינעמאמ ,לָאמָאסמָאק רעצנאג רעד --

 ?וינענוז ,נשטנעב כיד טעװ עשז רעװ ,יוא --

 ,וינעמאמ ,נענינילאק טימ נילאטס ,יוא --

 ?וינענוז ,נבעג נסע ריד טעוװ עשז רעוו --

 .ינעמאמ ,טכאמנטאר עצנאג יד --ה

5 

 ונעיצ נייק ,נעַיצ ניק נעמענ זדנוא ליװ עמ
 -- ,נטסינעיצ גַײז גלָאז רימ
 ,דנאלסור ניא נַײז רעסעב נליוו רימ
 .גטסינומָאק נַײז נליוו רימ

 ,מיאלָאשורעי נייק ,מיאלָאשורעי גייק נעמענ זדנוא ליװ עמ
 ,נעיאדָאלַאג נטרָאד נלָאז רימ
 ,דנאלסור ניא נַײז רעסעב נליוו רימ
 ,נעײרפאב נעמעלא נלעוו רימ

 טסינעיצ רעשיראנ ,וד נוא
 ,לכייס נשיראנ נַײד טימ
 -- טסינומָאק מוצ רעטעברא מוצ יג
 ,לכייס נענרעל כיד טעװ רע

6 

 נעװעג לָאמא כיא ניב ,יוא
 ,ענעדַיי עמורפ א ,יוא
 ,טנערבעג ּפעט כעסייפ נדעי
 ,טשטנעבעג טכיל סעבאש עלא
 .!ענעדַי א ראנ א טָא

 ,נעװעג לָאמא סָאװ עלאמ

 ,עענעדַיי א ראנ א ,יױא
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 טָאג נופ טינ כיא טלאה רעטציא
 .טָאּפמָאק נרעטיב נַײז נופ נוא
 .ענעדירפוצ א ניב כיא

 טציא נרָאװעג ניוש ניב כיא
 .ענערַי א ראנ נייק טינ
 - ,בולק ניא ייג כיא טכאנ עלא
 -- ,כוב א ,נעגנוטַײצ נעייל
 .ענערירפוצ א ניב כיא

 ,נעמאמ רעד טימ עטאט רעד

 ,עדייז רעד נוא עבָאב יד
 נעמאזוצ ריפ עלא
 .עדער סנילאטס נרעה

 - ,עַײנ יד עיצוטיטסנָאק --
 ,נייש זיא - ,עטאט רעד טגָאז
 ,עַײכעמ- :טגָאז עמאמ יד
 ,ניײכעלָאמ--: עדייז רעדי

 :טלעװק נוא טצנאט עבָאב יד

 !טלעװ א טציא זיא ,יֹוא --

 --רעדניק נוא כעלקינייא עניײמ

 ,נרענָאיּפ ,סעצלָאמָאסמָאק

 עיכז יד טציא נבָאה רימ

 .נרעה וצ נענילאטס

8 

 ,טנאה ניא רעמאה נטימ צעװָאנאכאטס א טייטש קָאנאטס מאב

 ,דנאנאכָאנ רע טפאלק ,צעװָאנאכאטס א טייטש קָאנאטס מאב

 ,נגַײװצ ענַײז נענירג ,מיוב א טייטש נסיורד יא

 ,נגַײװש טינ רָאג נליװ נוא כעלעגייפ םיא פא נעגניז

 ,נעגנאזעג-כעלעגייפ צעװַאנאכאטס רעד טרעה

 ונעגנאלק-רעמאה ענַײז טימ נגַײטשרעבירא ייז רע ליוו
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 2 א טא טען : שי עי 16 ירא 1 ,ידי א ראו; עט טיי ; ייד ,ךו

 א ש א . 7 ר 2 יו : אר

4 

 ר ,נעילפ מיא נופ געקנופ ,רעמאה נַײז כיז טגנילקעצ
 / .געיצראפ דיל א רעכעליירפ טעװ רעװ ,נעז רימ נלעװ טָא

 ,כַײלג טינ רענַײמ וצ זיא ,כעלעגייפ ,דיירפ רעַײא
 ,כַײא ראפ רעכעלקילג לָאמ טנזיוט ניב כיא
 טנעצָארּפ טרעדנוה ַײרד פא עמרָאנ נַײמ סיוא ליפ כיא
 .טנעה ענַײמ ניא קנילפ כיז טגעװאב סָאװ ,רעמאה נטימ

 ,קילג אזא כָאנ טלעװ רעד ניא ָאטינ ,ָאטינ
 .קירבאפ נוא דָאװאז נפא עמרָאנ יד נגַײטשרעבירא יװ

9 

 ,נעגנילק ,נשיור ,נּפאלק סענישאמ
 .נעגניז כיא לעװ לדיל ַײנ א
 --,לדָאנ א נָא ,לדָאנ א טימ
 .לדָאג דעװַאקעב רימ כיא יינ

 ,רעײנ רעַײנ רעד טגניז לדיל א
 .רעײװנָאק גופ לדיל שרעדַײנש א
 - ,לדָאנ א גָא ,לדָאנ א טימ
 .לדָאג דעװָאקעב רימ כיא יינ

 ,קאמשעג טיינ ,רעבַײװ ,עשז טיינ
 .קאשזדיפ א כָאנ קאשזדיּפ א
 --ןלדָאנ א נָא ,לדָאנ א טימ
 .ֿלדָאג דעװָאקעב רימ כיא יינ

10 

 ,װעטנָאי-רעבאיטקָא מעד נרעַײפ רימ

 ,יײגש רעטשרע רעד טלאפ סע

 ,טינ עריומ נייק מענייק ואפ נבָאה רימ

 ,ײטראּפ יד זדנוא טריפ'ס

 װעטנָאי-רעבאיטקָא מעד נרעַײפ רימ
 ,סיורג זיב ניילק נופ ,עלא
 סעכָאלוצפא מינָאס עלא נוא
 ,סיורָאפ צלא רימ נעיײג
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 ,סעטכאש יד נֹופ רעלגָאלש יד ,וימ
 2 ,טנאהדאב-טנאה נעייג
 2 גליוק עטוג נענָאט רעטנזיוט
 .דנאל מעד רימ נביג

11 

 נסאג יד פא ירפצנאג נעגנאגעגסיורא נענַײז רימ = -
 ,גרעװָאמ יד פא נענָאפ עצראווש נפָארטעג נוא == |
 6 ,עידעי רעטסיװ רעד גופ טסּוװרעד כיז נבָאה רימ == |
 .נרָאװעגנָא רעריפ א טָאה דנאל רעזדנוא זא ו

 ,מענייניא עלא נבילקראפ כיז נבָאה רימ
 .נסָאגראפ טולב טימ זדנוא כיז טָאה צראה סָאד
 ,רערעטיב רעד רעדרעמ רעד זיא ּוװ
 ?נסָאשרעד ווָאריק רעװאכ מעד טָאה סָאװ

 ,רעקיטולב רעד רעדרעמ רעד ,נַײז רע לָאז נטלָאשראפ
 !נעמָאה רעד ,נַײז רע לָאז טעטכינראפ :
 ,זײװכעלדער נסאג יד פא נעייטש רימ =

 .נעמָאנ סוָאריק נצראה ניא נרעדעי אב נוא

 עַײװעל רעד פא געגנאגעג זיא נילאטס רעװאכ רעד
 ,רעװאכ נרעַײט גַײז גגָארטעג נוא
 ,גסָאשרעד ווָאריק רעװאכ מעד טָאה עמ סָאװ ,גָאט רעד
 .רעװָארט א נרָאװעג דנאל גצנאג גיא זיא

 דֹא

 נאשזדיבָאריב 7

1 

 ,לטעטש ניא טאי רעטסָארּפ א נעװעג ניב כיא
 ,לעיכעי נקשטיטלא מאב קירטש יד טיײרדעג
 : ,לטע עוװארעשטוק יד גיוא ניא טאהעג
 ,לימ רעד וצ נריצאּפש נאגעג
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 !גרָאפ וצ ניֹוש רעכיג מוק ,עלעסָאי ,כע .--|

 ,לארוא ,גרעב ,נכַײט ייבראפ

 יו . .נרָאפאמעס יד פוא כיז גסַײר'ס נוא
 --? עלענאשזדיבָאריב טעװ נעגנערב טָאװ

 .נרָאפ וצ סעלסעמ סקעז נבילבעג

 | ,נקָאדוה טימ טעיָאװעצ טַײװ כיז טָאה'ס
 . ,טרָא נופ נָאטעג בײה א כיז עגנוי נבָאה'ס
 נקָאז סעמאמ עטלא נקירטש לטעטש ניא
 .טרָאּפ רעסעדָא ניא סָאװ ,ניז ראפ

 יהאא עלענאב א טרָאפ טציא

 נשירפ א נוא נעיולב א רָאיאק ניא
 ,לאזקָאװ מעד וצ טיילגאב נעלעטע בָאה'כ
 ,נסירג נזָאל וצ כיז נופ טגָאזעגוצ טָאה יז
 ,.לאקַײב כָאנ טעה ,טַײװ זיא געו ריא

 .האא עלענאב א טרָאפ טציא

 .,רעסאוו ניא יװ --לטע נוא ,רָאי א קעווא'ס
 ,לימ רעד וצ סעקשועטס יד ניוש נסקאווראפ
 נסאנ א גָאט-נעיסָא א'נ ,טאי רעװארב א
 / .ןויזירּפ מעד וצ קעװַא כיא ניב

 .האא עלענאב א טרָאפ טציא

 ,קישטָאימעלוּפ א רעװ נוא .רָאי א ניד כיא
 ןרידנאמָאק א רעװ נוא - סטייװצ א ניד כיא
  ּגטַײװ מעד דנאל מעד נופ ,ענירג רעדלעפ נופ
 .רימ וצ עלעוװירב א טמוק סע

 ,װאא עלענאב א טרָאפ טציא

 נרָאװעג נרערעל א טרָאד לטע זיא
 .רָאד רעַײנ א טילב'ס ּוװ ,נאגניכ מעד אב

 ,רָאינַײבמָאק א נַײז זדנוא אב טסעװ
 .װאא עלענאב א טרָאפ טציא

2 

 ,ריביס צנאג נרָאפעגכרוד ניב'כ
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 ,קירוצ נוא ניה נעמיווש שיפ יד

 ,עגַײט א ,דלאו א כיז טײרּפש מורא נוא = -

 ,קילג עטסעב סָאד ָאד זיא רימ ראפ = |

 ,סינ נבַײלק רלאװ ניא יײג כיא
 ' 1 .קעז עצנאג כיז טימ ּפעלש .כיא
 יה . ,שיפ ביז ּפאכ נוא רומא מאב ייטש כיא = -

 .קע גייק ָאטינ זיא סטוג מוצ == -

 לופ גענַײז נרָאטקארט ,נענַײבמָאק יא
 | ,רעדלעפ עלא פא = |
 ,דרע יד נדַײנש ,נרעקא יז א : 0

 רדלעוו עטכידעג יד ניא מורא נפיול מורא |
 .דרעב עגנאל נָא עקפאד נגיצ 0

 שיפ טימ נכַײט נוא סינ טימ רעדלעוו = -
 .נאשודיבָאריב ניא ריא טניפעג א

 ,סקָא רעדליו א ,סקָאק נוא נליוק
 .נאבאק רעדליו א וצרעד נוא

 רָאמראמ טימ סעקּפָאס ,דלָאג טימ רעבירג
 ,נאשזדיבָאריב ניא ריא טניפעג == }
 !רעמאה נוא פרעס רעד לָאז נבעל = -

 .נאלפ רעטסעב רעד ָאד ןיא זדנוא ראפ - 

 .טייוראפ שּפיה נבָאה וָאכלָאק רענאשזדיבָאריב
 --גטָארעג צלא זיא זדנוא אב
 ,טײרּפש כיז רעדלעפ יד פא צײװ נוא עיָאס
 .נטָאשעגנָא לופ נענַײז סרעלכַײּפש יד

 ,קירבאפ-רעדַײנש א קוק א רָאנ טיג
 ,ײנ נוא יינ ,צלא טיײנ עמ



 - ,עַײנ סענישאמ =
 / ,ײרפ גוא טוג כז טבעל סע

 / יקירבאפ-לקנעב א - קילב א רָאנ ראו
 8 ,נציז וצ סָאװ פא נבָאה רימ
 ,גטעב ענרעצליה ,נטעפוב טרָאד טכאמ עמ
 ,נצינראפ וצ טייהרעטנוזעג

3 

 ,רעדירב ,כַײא נגרָאמ-טוג
 ,רעדיו רימ כיז טגניז'ס
 רעדיל רימ כיז טגניז'ס
 נטַײצ עשינילאטס נופ
 .נטַײרפאב ניא דנאל ניא

 ,עַײנ מיװוטנָאי נופ
 טלעהעצ כיז נבָאה סָאװ
 עַײרפ נשטנעמ ראפ
 .טלעװ קעלייכטסקעז א פא

 עלא עכָאּפשימ נייא יו
 ,נלאוו יד וצ נייג רימָאל
 ,עשידִיי רעגרָאזראפ ,ריא טנַײז ּוװ
 ?עטשעדיכראפ עניוזא ריא טייטש סָאװ

 --נשעדיכ כיז טגעמ ריא ,ָאי
 טאר נטסכעה ניא
 טאטופעד סלא נלייװ רימ
 .נשידִיי א רעטעברא נא כיוא

4 

 ,עלעגייפ ,לגיופ ,לגיופ
 ,סעכילש א רימ גלָאפ
 - ,עלעגייב סָאד טָא עשז מענ
 .רעכיג סָאװ ּפָא סע גָארט

 דניושעג ,עלעגייפ וד ,ילפ

 ננעגנעל עטַײװ רעביא
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 סָאד-טָא עלעווירב סָאד נוא

 .נעגנערב עװקסָאמ ניא טסלָאז

 ,רערעל רעזדנוא רעביא סע ביג

 .טנַײרפ נסיורג רעזדנוא

 טלאטשעג סיורג נַײז זא ,מיא גָאז

 .טנײשאב ,נוז יװ ,זדנוא

 . ,טניװ רעד זיא טלאק
 ,טסָארפ רעד ויא רעטלעק כָאנ
 ,עביל נַײמ זיא רעבָא מעראוו
 .טסָארּפ זיא דיל נַײמ נוא

 ,טיש נסיורד ניא יינש רעד

 .טכאנ יד זיא טלאק נוא

 ,טײרפאב זיא דנאלמייה רעזדנוא

 !כאו רעד פא עלא

 מייה ענייש א רימ נעיוב
 ,נטַײװ כערזימ נפא
 נילאטס רעװאכ מעד רימ נעקנאד

 .נטַײצ עטוג יד ראפ

 ,נַײרא ילפ לעמערק מעניא
 ,רעגאב נַײמ סיוא ליפ
 ,נטאטוּפעד עלא טרָאד סירג
 ! רעמ כָאנ - נענילאטס

5 

 ,טַײרפאב רעקלעפ טסָאה טפאשטכענק נופ ! נילאטס
 ;טכַײלגעגסױא טכער יד ניא קלָאּפ עשידִיי סָאד כיוא
 טנאה רעד ניא קאה נוא רעמאה טימ
 !דנאל עכעלקילג סָאד נעיֹוב רימ

 נבעל כעלקילג-קידיירפ סָאד ראפ רִימָאל זיא
 ,נבעגּפָא נעמיטש רענייא יװ עלאה

 ,טנַײרפ נוא רעטָאפ מעד ,נסיורג מעד נענילאטס ראפ
 !טנַײה רימ נעמיטש רעפמעקטימ עלופמור יד ראפ
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 נטפעהאב כיז רימָאל גנילאטס רעוואכ מעד מורא
 .נטפערק ערעזדנוא עלא מיא ראפ נבענּפָא נוא
 ,ָאש עקיטײנ יד נגָאלש טעװ'ס נעװ נוא
 !ָאד רימ נענַײז טָא :נגָאז רימ נלעװ
 טנאה ניא סקיב טימ רענײא יװ עלא
 !דנאל נכעלקילג מענופ כאוו פא נעייטש רימ

 ! נילאטס

 ,ערע נא זיא זדנוא ראפ- נעגַָאמרעד נעמָאנ נַײד
 ,קילג א זיא ודנוא ראפ - נרעהרעד עמיטש נַײד
 ,ערעל א זיא זדנוא ראפ טרָאװ טסטעשַאּפ גַײד
 .קילב נכעלשטנעמ נדיװטעי ניא טנַײש קילב נַײד

 ,נטכאנראפ ערָאלק ניא ,נגָאטראפ עיולב ניא
 ,דליב נַײד נוא טרָאװ נַײד ןזיא גיז נדיווטעי ניא
 נאמטכאלׂש רעדיװטעי נוא ,רעיוב רעדיװטעי נוא
 .טליפרעד טַײקטראצ נַײד נוא גרָאז עשרעטָאפ נַײד

 ,נגיז עקילָאמא נופ טכיל זיא -נעמָאנ נַײד

 ,טכַײל נוא זדנוא טנַײש סָאװ ,טפנוקוצ ןיא - נעמָאנ נַײד

 ,ֿבגיו ניא רעדניק ניוש נסייו סע נעמָאנ נַײד

 .טכאלש נדיװטעי ניא פור-פמאק א - נעמָאנ נַײד

 ,נטיור מעד ניא דנאל ניא ענירג נופ רעדלעפ נופ

 :דירדאמ נטַײװ ןיב נוא נאשזדיבָאריב גופ

 ,נטיורב יד נדַײנש מאב ,נַײא סָאד נדימש מאב

 ! דיל רעדיווטעי נופ בייהנָא רעד -- נעמָאנ נַײד

 ,עַײרפ סָאד נבעל סָאד נבעגעג זדנוא טסָאה וד
 .דיירפ נופ נוא קילג נופ נבעל א
 - נבעצ עכעלקילג נוא ענייש סָאד נטיהראפ
 .טיירג זיא קידנעטש סרעזדנוא קלָאפ סָאד
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 .! עלעגייפ 0

 לרעמעה  ,ּפא |

 . לרעמעה  ;ייה

 לדיפ רעֶד טימ לרע :
 ,וקלאכימ מעניילק א רימ כיא א

 . . .עלעביטש מענײלק א

 סגייא גייק גרָאפעג גיב .כיא
 . רעבַײװ נביז נציז ,

 . . געמלאז נעמ טפור כימ
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 רעדיליעביל

 עביל 41

 .0. .. יש א ..- לטערט ..יפערס ,יטערפ

 . 2 6 . . . זָאהערעּפ סָאלש גרעטנוא
 . . עלעריל א רימ ליּפש ;עמָאי ,עמָאי

 ?טכאנאב טעּפש יװא סָאד טּפאלק רעװ

 שש צראוש ;ןשסיב 66 -

 . . . . עטלאב ניא גרָאפעג זיא עטאט ועד--
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 0406 עיר 1 מענײארָאנ ברא ,בלק- נבל;
 ? י.י בשר א טייג ,עמאמ;.נסיורד בלא ר 3

 . . . . טנַײש יֹז ,טנַײש יז ,טנַײש ענָאװעל יד 4

 . . . .מיװױטנָאי ענַײמ נוא מיסָאבאש ענַײמ -- 5

 . . . געִילּפ כעלערָאי יד ,נעִיצ כעלערָאי יד -- 6

 . . גַײז גייש עמאמ-עטאט ליווס עלעדיימ סעכלעוו 7

 רע . ט...טילבעג /ביא בָאה יור ענייש א .יו 18

404 



19 

21 

22 

23 

25 

26 

'21 

28 

30 

21 

32 

33 

35 

36 

31 

39 

40 

= 8 8 8 
45 

 = 8 סט 8 5 8
52 

53 

 ס פ ש א =
59 

61 

62 

 נפיוק כעלעשיפ נעגנאגעג רימ כיא ניב

 ר, טעט 2 יע טנאועגוצ ירימ טא מעט רו

 לכײימש א נופ נָא כיז טגנאפ עביל א

 . .. + -רעטצנעפ גיאי כל טציו ע

 0 גרָאװעג כיא ניב טלא נוא ָארג

 2 ,ב קיש 2 2. שוא שב תטנעעג טשש רוי
 :עגנאגעג עדייב רימ גענַײז ,נבעל-סיז ,נריצאּפש --

 . עלעצראה וינעניורק ,וינעבויל ,וינעמאמ

 . . : . . . גָאט רעבירט א זיא נסיורד ניא

 ניײנ נַײז טפראדאב טלָאװ סע נוא ,נײנ טגָאזעג טָאה עמאמ נַײמ

 2, יה: ושטבװל ,ושטבויל ,וטסלב טיש

 . י.י". עו 2פטסיבי נטסיב בי יי
 ' . . עלעוַײה ג;עלעזַײה סעמאמ נַײמ אב
 טמעלָאכעג רימ כיז טָאה מעלָאכ א ,מעלָאכ א

 2. ר." ?בעװעצ ןשטיב וי

 כעלעדײר עקניסיז ענַײד טימ

 . . . . עלעביטש בניא כיא ציז

 עּוװוט טסקאו רעדלעפ עלא פא

 . . . . עביל א טליּפשעג בָאה כיא
 ?נעמוק רימ וצ וטסעװ נעוװ --

 : .!רימ נפע ,ּפאלקדּפילק --

 . ר עצי .ןןעלעריט יד טאש טיי

 עראטאק רעד פא רימ ליּפש נוא ציז כיא

 . שש נר ע ..בבעלינַײמ וצ שאו יו יי

 . . עלעגייפ א נַײז לָאז כיא נעװ

 . . נעניגאב קיטנוז ,קיטנּוז
 . ר 2 'טביװ יא טואלב םא יי

 לאוװק א טגָאי ,לאוק א טגָאי מאי מעד ּוצ

 . : . בטרָאגנַײװ רעד רימ גיוט סָאװ
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 . . גגיולפעג רעסאוו רעביא נענַײז כעלעבַײט ייווצ

 ,2. יי. ,ב- .לימ ניִא יטנִײװ צראה נַײמ ,צרַאה בי

 גנוי-ךעדַײנש א נעמוקעגּפָארא זיא'ס

 !עביל א נָא כיז טביײה נענאוונופ

 ?עביל א כיז טמענ נענאוונופ --

 2. 2. 674 . .שסאג .גיא סיורא ךיפ יי =
 עטע עב" שטעט ?עבגַאלק נא (טא הי

 . עלעגנִיי א טימ נײג נָא טבַײה עלעדיימ סָאד זא

 . . טעראמכראפ כיז טָאה ,וילעמאמ ,נסיורד ניא

 . . .טקעדאב למיה מעד טָאה עראמכ עצראווש א
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 ַא ט 9 ס 6 ב = ח 8 ש 8 = ס

 . עלעמיב א טסקאװ עלעכַײט א אב

 געזוצ סעלא נעוט ענָאװעל רעד טימ נוז יד

 יב

 עו: עי עא שי. ישהועמאמ ,,,עמאמ .,עמאמ

 גריפ וצ טוג זיא עביל א ,עביל א

 . 2. . . רעיומ א טעיָארטסעג בָאה'כ

 . . .. ..  .גבעל .רעַײט ,וטסיב ; גייש

 066 הי( גיורק ..נַימ:. ,צראה ,נַײמ ,בא

 שטעט שטעט בבלה ,,ההי נלא) העמוו

 גביל קיבײא כימ טעװ רע זא ,טניימעג בָאה כיא

 . . טקנעשענ רימ רע טָאה לרעגניפ א

 .  גטֹרָאגְנַײװ א טצנאלפעג רימ בָאה'כ

 . . . .טעיליסעג עלערעּפ א בָאה כיא
 . טי ית :'ןםוצ  רעייז .בָאד זיא מעגילא

 . . . . . גשטנעמ ריא ,גשטנעמ ,כא
 ביז קנירט נוא מאי נטימניא ייטש נוא יטש כיא

 . 2/..םאװש גיב כיא נוא קנאהק גיב  כְלא

 גליּפש וצ עביל א גביהעגנָא בָאה כיא טַײצ

 .כעלעטכיל יר שעלראפ ,טָאג רעסיורג ,יוא --

 יע 10 טנ ,ילקעבאנ 198 סיודַא יינ טא

 תיי  יא

 גנושלעפ 3

 .לדרלעװ מעד נופ לרעסאו סָאד טפיול

 . גרָאק נוא רעבָאה ,גרָאק נוא רעבָאה

 . . . . ןקנארק ,כיִא ניב קנארק --
 . . קנאוק ,רימ כיא ניב קנארק --

 . . .גסֶע גַײד טשינ וטסָאה יצ --
 . .?געמוק וטְסעװ נעוװ ,נעמיש ,נעמיש

 2 20, "= עדַאמ א סיררא האי םצ
 יש 7 ײג בוא יג גוא ײג כְיא
 גבעל-סיז רעַײט גַײמ ,רעהא רָאנ מוק ,ױא --
 !נעמאמ רעד ֹויא קעטיײוו א !גכדאש א נָא םִיָאנט --

 ?גסירעג סעלָאּפ יד אב כיד כיא בָאה יצ --

 . . גשעלּפָא רעַײפ א נָאק רעװ

 נבעל-סיז רעַײט נַײמ ,רעהא רָאנ מוק --

. 

 ! רימ זיא ייװ ,קנערק א זיא עביל א זא ,טגָאז עמ
 . טעװענָארבעג נוא טרעקאעג בָאה כיא

 2 ר . טיױועג נוא טרעקאעג בָאה כיא

 טעברא כיא נוא טעברא נַײמ אב ציז כיא

 . . -.  . .געקנעדאב וצ נָא כיז בייה כֶלִא

 טעברא נוא טעברא נַײמ אב רימ ציז כיא ,יוא

 גציז רימ ביא וט עלעדנישאמ נַײמ אב
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 שא
 א



 ס ה 9 6 א סט א ט ַס ָש א 3 8 = א 8
39 
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 ִש 8

 . !ראה רעטסביל ,נגרָאמ-טוג א ;נגרָאמ-טוג א ---

 2 א א א א א 4 6 = .+*. .+ .. . גָאט נרעטצניפ א ניא --

 .0 שש... . . .  יעלעצראה .עלעניורק ,וינעבויל ,וינעמאמ

 . . . , .. . +. . טמעלָאכעג רימ ּכיז טָאה מעלָאכ א ,מעלָאכ א

 . . טנאה גיא עלעקעטש גטימ גײג וצ רימ וצ טמוק רע

 2 עב עט 444 הע םקלפש הצהטעא ולא עב

 2:  לרימ אוטבל טא ר

 שער שטאט שא עט עב ריפ עומענני טיש

 שר שא יע א א ראט 16 26

 . עג טאש ..ק,2 שש. .ב טלעװ עקיטכל א ,טלאטא
 עי אי 22 2 עט גרעהפיוא דיל ידוהלא טל יי =

 : עק שש )שש שש לט טכעא טא העי יי

 2 טי יא עיט גָאט נבלאה רעגייזא פלעווצ

 . רעטומ ענעדליג נַײמ ,צראה נַײמ רימ טסכערבעצ וד -

 2 שטעט שש שה 2 שי יט שט ע ןבשלרב םעד בי יי

 .ר שש . :. י.י 2 טי הרעבַאב א בעהעג

 .רָאי נצכא נופ עלעדײמ א טבילעג בָאה כיא

. . + . : - . . 

 יי . . 5 = ם . .

 רעגייטש נוא עכָאּפשימ

 . ....דניק ביל גַײמ ,סיוא בימ ראו -

 . טרעהעג נבָאה רימ ,נעזעג נבָאה רימ

 עא טשעט יע . שי מ שי. רקלרד כעלעהלמ םטי י

 .ע. 0 ב ,ט טדלמ עמערָא ,בכעבענ כי

 . . כעלערײמ עמערָא רימ ,יוא
 2 שיש טשעט ב וע רע אט טעטש טא עי יו

 5 טריפעג כימ טָאה עמ סָאװ ,נָא טכאנ רענעי נופ

 לגײא נא טפראוו נכדאש רעד

 . . עקנעסאכ א זיא'ס

 נסָאכ א רימ כיא רעװ

 עמאמ ,יײװ יוא --

 שש שיש ישא שא טאבאק יי
 רעטָאפ רעטבילעג נַײמ ,טנוזעג רימ עשז ַײז

 א ירא עַײרטעג עטסענעטוכעמ ,ענַײמ עטסענעטוכעמ

 קעווא ניוש כיז טרָאפ ריא ,קעװא ניוש כיז טרָאפ ריא

 ; 2 שי. לאשז אש ר

 לדימ א ניב כיא נאמולָאק

 שש עש ישן ישי טיישט ר"מוביאטצו טיי

 . 6 .. . . עװאּפ ענעדלָאג יד נגיולפעג ,נגיולפעג
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 . . . . ּנָאפ עקילײה-טיור יִד סיורא טגָארט

 . . . .ענָאפ עקילײה יד סיורא טגָארט
 - . .גנעײר יד גניא ,רעדירב ,סטרעװרָאפ

 .רעדירב עטקירדרעטנוא ריא ,פוא טייטש

 . . .עטקירדרעטנוא ריא ,פוא טייטש

 טַײרטש מוצ טמוק ,נפאוו כַײא טפראש

 2 2 יי בגיוא-.שרעטצניפ ילד

 אשי הי יי ר .?יןֿבראדנאשז םימ נקאזאק

 יה יש א יי 0 0? ֿפ9ֿטסװש בוא רפדירב
 . . . . -למיה נופ ּפָארא זיא נקלָאװ רעצראווש א

. ' . : . . . 
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 ס = ִס ס = ס 8 = ֵּס 2 24 = = =* 4 == ++ =

 ְס שת א ָשְ) וע י-

 יא א עי ראג יי עי ישי עט עד עי ריס טא רפלעפשקיטנעמ ר לק גד ראד

 יי עט 4 טי עא רשי ןאג לט יש עט :העבציפעושעהלול ,עסקעלא ,פָאלש

 30 א א ר גיי א טי ר טאש . ..עלעבייל טָאה גנאל יװ

 גמייק נוָא עמרוט ניא 4
 31ע 6 עט עד , וע =. = טאטיפאק .נופ .דנאק גלאז .גטייק .ףיא- ,טפמרופ בו
 272 טי יע . רעטַײװ נוא רעטַײװ צלא טײג פמאק-רעטעברא רעד

 233 יא שש בע עט ט עעישטודפ יי העהלרב בוא;רעטסעװש שי

 373 . . . .סאג גיא רימ געַײג סעמראוו כָאנ סעבאש-

 בוש 2 2 עם שי 0 2 2 .ברעהיטזָאלעג םַיז נבָאה גענאריט א שי ר

 בו עין עקן יי עק טא. עי שש עי. ,/ בוא םרעטצניפ אקט יי

 העט יש ען הע שטן שב טשעט שמע שי טשעט יי

 הי טראני עט. שטוש יד העאה יי
 2 ר יע עק 2 א טאטע עא ,. נטאדלָאס ריא ,סיוא רָאנ טרעה

 27 0 )2 2 2 { ( { '; .עגנאגעגנַײרא דלאו גיא רימנענַײז סעבאש

 הי שר שיט עט 6 עי ע ..רעלעק בסאנגבנא עי יי .טרָאד

 בו יע שש ש ןש הב ,ע ,..ר .טבלע'גבַײד ראפ גרעטוט וטסק רו ר

 המת 2. שי עטר י.י..." בעמיטש רעטנויוט ליפ נשיוררסע טא

 מע ר שיט. עט טעיפ עי ןש ף טתטבלס הנאל הטמו י

 83 : , 2". , היטיצעַיא בלא פאלקרביקק ד
 א אי טי יי . טריטסערא כימ נעמ טָאה טעברא רעד נופ
 טא ר א א : . .  טכאנרעדפא ,וינעמאמ ,לעלע שעדיוכשיור

 בסכ 2 עז גָאס געגָאטסניד א ,גָאט נעגָאטסניד א ניא לעלע שעדיוכשיור

 דיל-גיוו ערענָאיצװילָאװער .5

 לע שי רב שא 2 רעדיײסעק ּפָאלש ,דניק- נַײמ ,פָאלש
 סא עג ששי רבי 2 י.י "מפעל העמש בלמשרבש יי
 הא 0 2, ישי 6 טא יט טםעצהשיבאמי רניקיבימ דניו שי ,פָאלש

 888 0 ערע רעש ישא ען שה ע יט" ו בעגניז ףימ בופ ליל וסאה עיר

 5 2 ניתבע עט. שש ןטאטפ,רעהקיסעק טאלש ,דניק שי ר
 םמכ שי ץ שש ראס גיטע שש עט הגיקיטכלד בי גהעטלמ יי יי

111 
6 

 רעדיל-סקלָאפ עשיטעווָאס
 ' גילאטס 1

 ,טלא רָאי 113 ,ּפאצאק לשרעה אב .שראפ)- רעדנוזאב נרעדעי ראפ טגרָאז רע

 2 : : : , .ש עט אמט
 רעטעברא סא ,אי אב .שראפ) פיש . העזלנוא טריפ רע- - רעדור מאב גילאטס

 39 ר טרייב . . . .. .. (קיובאפיכוש רעטרעפ רעוועלק רעד נופ

 רעב .רעליש ,נאמסָארג מָארװא אב .שראפ) קילג געמָארטש ראפ ,דיירפ נכַײט ראפ

 394, ש עיט יי א א יע( טאש עו טאש שש טא עא יי

 3944 . . . //. . . . . (עװאטלָאּפ ,נאּפשניורג .כ אב .שראפ) גבעל סָאד זיא נייש
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 א

25 

 ס00 א

 = סת טשת =

 רעֶנ ישטנו ב אב .שראפ} .שטנעמ אזא באראפ זיא'ס

 , קיגטריװלָאק מ מאב גבירשראפ) גרָאװעג נפאשעג גענַײז נטאר יד טַײצ

 א א קט עא רש א א (פרָאד
 ירק ,גאמטכעל יש אב .שראפ) דרע רעד פא רעטסגילק רעד זיא רע

 2 עב טויב טא א טו יב עב 1: ן.(טגנגעגוו רעס

 א ר .(קינלעמכ ,דלעפַײנ לעומש אב .שראפ) דנאל גטײרב רעביא

 -  (צענעמאק ,גיליפ לשרעה אב .שראפ) דרע רעסיורג רעזדנוא פא זיא סע
 ,גאמרירפ .א קינטריװלָאק מאב ,שראפ) דנאל גסיורג רעזדנוא רעביא

 וי גוט א 2 אי עט ע טי בי בוא הי יא טיר - (ראלאד

 יק עכָארב עצינטריװלָאק רעד אב .שראפ) נטריװלָאק יד נכאמ שיטסיװעשלָאב

 א .לָאּפָאטאלודַײנ ,נאמכַײר ,יא אב .שראפ) עטַײװ סעקערטש רעביא
 : א 02 2 ע גט. םנאװ עעיש עכױה א םלסש
 .גגיז עכעלרעדנּוװ ענַײד טימ ,נילאטס ,כיז יירפ

 .(גָאיאר רעקסיורבָאב ניא .שראפ) װעטנָאי-רעבאיטקָא פא

 . . . . . . ..(ינטעװק .ג אב .שראפ) גָאט רעד יװ יוזא

 2 יב אש וע עשה עט יב תענעש .,העכפִה לריפי.גַײמ .ןלוטש
 : . 0. 5... . ..  גילאטס רעוואכ רעװעשַָאכ ,רערעַײט

 עא שי עט יש 2 עני וקולג טלמ-לופ .גב9ל ,הפוסבוא

 ר = . . 5 . רואה . 5 : יע }7 : . . . . (קצולס

 גר עט הא .. . . .ליטש גַײז לָאז ,מירייוואכ ,קַיור

 / ,קסװָאנאזָאל אב .שראפ) נבילקעגפיונוצ ענייש רעטרעוו

 יא אש עי בי יש טשיינע ,/טשישטעטטעא - ראי זש

 רעטעברא-דָאװאז א אב .שראפ) רעדירב עביל ,כַײא וצ כיא מוק דָאװאז נופ

 יי רער עטר יא 2 1 (קסיורמ

 דיל-גיוו עשיטעווָאס 2

 : ר וענװָארבוד ניא נבירשראפ) וטסלָאז נפמעק

 גיי יטב יש 1612 .בָאה ףטסַאה נמיטש צה טא
 עיצנאטס .שראפ) וצ כעלעגיא ענַײד כאמ ,דניק נַײמ ,ּפָאלש

 עט עי בה רשע עי ,(טאלאר רעקס

 א... .".ג אש ט .בַײז םעלקללג טסעװ ,דניק . בַײמ ,פָאלש

 .(קסיּורבָאב ניא .שראפ) נַײז כעלקילג טסעװ ,דניק נַײמ ,פָאלש

 . א שש 4. 6 + . עלעגײפ רעַײט גַײמ .,נוז . נַײמ ,פָאלש
 ןָא 0 קאל רעקעב רעלעמָאה מאב .שראפ) רענַײמ וינענוז ,עשז פָאלש

 טא ערע טא יש רע
 .(גָאיאר רעקינשאשט ,יײרעשט ניא .שראפ) ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא

 מרא עטיור 3 :
 גיא ,שראפ) .כאלרעמאה ,טּפאלק ,טּפאלק

 שב ר עט עב עה
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 א : ר 8 : : : 4 יג ראט : טי 5 :
 טַײז 4 יהא " יק 0

 46 . . 2 . . . . . .ּנועוט ערעַײא ּפָא טשיװ ,ועדניק נוא יורפ ,טנוזעג טַײז
 עשידִיי רעװקרעצָאלעב יד ניא .שראפ) רעימוא נטױו מעד נעװָאיל נופ ,ױא

 יע א עא עטר עט שי וי
 עשידִיי רעװקרעצָאלעב יד גיאא .שראפ) נקלָאּפ יד טימ קעװא זיא דניק נַײמ זא

 שב עי בשן בא שי ןער א הב שש א יי
 418 , ,(דנאלסווסַײװ ,ניקטָאלּפ .ּפ אב .שראפ) נגער ניא נוא טסערפ ניא ,נטניװ ניא
 419 . 2. . . . . . . (דנאלסורסַײװ ניא .שראפ) טציא זיא עלערעב נַײמ זא
 419 , 4 . . . . . .  .גרָאלמ א גָאט א ניא קיוּפ טימ נוא עקשָאמראה טימ

 - ,קסולה ,רענײלק לרעמש אב .שראפ) רעצעלּפ יד ,נקראּפ יד ,רעזַײה יִד ,נסאג יד

 וע ראי רע טו ר הי יא "ראק טא 7 יש י.י
 421 , .(דנאלסווסַײװ ,טרעּפלָאװ לרעב אב .שראפ) רעטיצ נקניליטש ניא - לדלעװ סָאד

 422 , . . . , . . . (לָארק עילומ אב .שראפ) נטַײװ עטלאק נוא יינש רעסטַײװ
 טי א 200 יע. עט 1 שב טנעגנאנעג:הימ) גענאק םטטטאב יי

 פרָאד נוא טריװלַאק 4
2 

 2 א עא (מירק ניא .שראפ) לָאּפָאטסאװעס ניק טרָאּפ עמ זא
 שא }0.0 ועם... ,. צו. לָאֿפָאטכאװשט ניק םואמ וו -
 שי ישעי, 2. ". ב ישו 0 0 לװאב א ודתפ טימ שוי יי

 2 יש , . . ,6 2 30 .. .(םיִרָק ביא .שראפ) בעעג עה טי
 46 2 שי, שש ,. עי.  (דנאלסוהסײװ ביא .שֹראַּפ) רעקוצ םכאנ בי
 4200. 0 222. בי, . 4 ..(דנאלסורסַײװ גיא .שראפ) עטָאלב .א גיא בוי יי

 א בע עט עם בשר טו .ןטטבערב נצראק עא יי
 428 . . . . . . (דנאלסווסַײװ ניא .שראפ) קינזָאכלָאק א נרָאװעג ניב כיא טניז

 יע איי איש סע אי . 6. 2 1 2 טטלצ א.בסוהעג זלא יי
 429 , .(קסיורבָאב ,סלעזַײמ ,ג אב .שראפ) מורא ײג'כ דלעפ רעביא

 א (גָאיאר רעקסיורבָאב ניא .שראפ) נבראג ענייש ,נבראג ,נבראג
 2306 יע עב אי 2 אירע ןפ י.י. טינהב .רעזבנוא א םעוי י ייי

 4200 . . . . . . . ..(עניארקוא ניא .שראפ) נָא טינ וימ נקוק טיורב מענערָאק

 41 . . . . . . . .(ענַיאוקוא ניא .שראפ) קעשָאל מעד נאּפש ,עקשָאי ,עקשָאי

 עצינטריװלָאק רענעזעוועג רעד אב קסיורבָאב ניא .שראפ) דלאוו א אב עקנָאל א פא

 טא ר א יב טא בי (נאמצראווש עַײכ

 233 4 . (קסֹרבָאֿב ניא .שראפ) רעדירב עביל ,רעדלעפ עקידסעווכאר נגעוו

 0 (נָאיאר רעשטיראּפ ניא .שראפ) מייה רעשיטריװלָאק נופ לגרעב א פא

 424 . . . . . . .סכעלירפ א רימ עשז טליּפש ,כעלמירָאמזעלק ,רימ עשז טליּפש

 א לע 1 . . .בטניװ נעייו עס ּוװ ,רעדלעפ יד פא

 יא יא יע (קטנעלָאמס ,רענזועּפ אב .שראפ) נילאטס רעטָאּפ רעזדנוא

 236 1 יש 6 6 6 6 + + + + + עמעואװ נלארטש נטכיול'ס
 ,רָאי 0 ,ינעשטעּפ עציא אב .שראפ) נסיגראפ טולב ליפ טציא כיז טוט עינאּפש ניא

 א יי . . . . .(גָאיאו רעלָאּפָאטאלזדַײנ ,"דראגנאווא, טריװלָאק ,קינטריװלָאק

 -לָאק הַײרק רעריזָאמ ,נאמדירפ עשטמָארװא אב .שראפ) סעטרעװאכ נוא מירַײװאכ

 א ששי א א האש 2
 אפ 2 יש. שש. יע יו. רע ןכַײל טשטנעמ שימ גוש שוי
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10 

11 

 / סעקשוטסאשט .5/ | :

 (נָאיאר רעפרָאד

 עַײרפ רעדלעפ רענָאסרעכ פא

 א .ריײלק א נָאטעגנָא בָאה כיא

 9 0 00 יה יש טלעטיה )א טפיוקעג בָאה כיא
 יז א א . .'וירב א בָאה'כ נביושעגנָא

 יא 6 / .  געגניז כעלעגייפ ,נציז כעלעגייפ
 נענָאפ יד פא ;נענָאפ יד פא
 קינטריװלָאק א רימ ניב כיא
 רעטבילעג נַײמ זא ,ליװ כיא

 . וצ כיז טועה רעטבילעג נַײמ

 עצינזָאכלָאק א זיא עטבילעג נַײמ

 זדנוא אב זיא נילאטס רעוואכ

 גײג נלעװ נטפלעווצ רעבאקעד

 .רעריפ רעזדנוא נוא דנאל רעזדנוא
 עז . . . . לּפע נסקאװ רעמײב יד פא
 עלעטרעג נַײמ טייזראפ בָאה ּכיא
 .בייה רעד גביא רעלדָא נא טילפ

 שש עב עו נא ביז ש כוש
 . עדנאב נַײז טימ יקצָארט רעד טָא

 .עדנאב נַײז טימ יקצָארט מעד טָא
 . . +: רעדניק ,טעסיֹוא עשז טרעה
 . .רעיײמראטיור א טציא ניב ּכיא

. . . . 

 . ' .+ *י : . . . . . . :

 רעגייטש רעשיטעווָאס 6

 4600 . . . . . . (דגאלסווסַײװ ניא .שראפ) טערג נשאועג לָאמא טָאֵה עמאמ גַײמ
 4600 . , . + (דנאלסורסַײװ ביא .שואפ) -טנאה נרעטנוא נעמונעג גאמ נַײמ בָאה כיא
 461 . נָאיאר רעקסיורבָאב גיא .שראפ) נֹרָאפ וצ טציא נעמוקעג עלעטעטש ניא ניב כיא
 41 (עניארקוא גיא .שראפ) ?ינענוז ,טנרָאצאב יוזא וטסציז סָאװ --
 עו יי.( 0 2 612 ,נעוצ .גײק נעלצ ביק (נעפעג זהנוא לי עמ
 ר גיא .שראפ) נעוועג לָאמא ביא ניב ,יוא
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